
ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM. 

ÚNICO
TOTAL QUEBRA VENTO MASCULINO / PA.015.20

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

MKT 9 33 62 35 13 152 Detalhe de recorte frente/traseiro em cor contrastante em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar) COR 2

RH Detalhe de recorte frente/traseiro em cor contrastante em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar) COR 3

DESFILE Produto com ajustadores nas mangas externo com velcro e barras interno com elástico rabo de rato

1364 Produto com capuz duplo todo rebatido em máquina reta 1 agulha 

Aplicação de zíper (marca de referência YKK ou similar) de 65 cm da cor da peça trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início da gola até o final da barra cobre zíper do mesmo tecido do corpo (porém liso)

Bolsos laterais com zíper (marca de referência YKK ou similar) de 15cm da cor da peça e cobre zíper no tecido do recorte

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 17-6153 TPX - Fern Green

Puxador emborrachado TPE90 preto

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM. 

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA / PA.012.20

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confecionado em malha (composição: 95% poliester e 5% elastano) gramatura de 340g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

MKT 9 33 62 38 10 152 Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída interna

RH Ganchos frontal e traseiro, pespontados na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

1364 Produto com zíper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-5513 TPX - Dark Green

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM. 

ÚNICO
TOTAL QUEBRA VENTO FEMININO / PA.030.20

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

MKT 7 21 13 7 2 50 Detalhe de recorte frente/traseiro em cor contrastante em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referencia ADINA ou similar) COR 2

RH Detalhe de recorte frente/traseiro em cor contrastante em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar) COR 3

DESFILE Produto com ajustadores nas mangas externo com velcro e barras interno com elástico rabo de rato

610 Produto com capuz duplo com um das faces contratantes

Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça trator n°5 cursor basico nylon da cor partindo do início da gola até o final da barra cobre zíper do mesmo tecido do corpo (porém liso)

Bolsos laterais com zíper (marca de referência YKK ou similar) de 15cm da cor da peça e cobre zíper no tecido do recorte

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 17-6153 TPX - Fern Green

Puxador emborrachado TPE90 preto

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM. 

ÚNICO
TOTAL CALÇA FEMININA / PA.027.20

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confecionado em malha (composição: 95% poliester e 5% elastano) gramatura de 340g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

MKT 7 21 13 7 2 50 Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída interna

RH Ganchos frontal e traseiro, pespontados na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

610 Produto com zíper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-5513 TPX - Dark Green

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G
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Observações:

Disponibilizaremos as peças para confecção similar

TOTAL
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BLUSÃO MASCULINO / PO.007.20

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confecionado em neoprene (composição 100% poliester) gramatura de 400g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação

MKT 9 33 62 35 13 152 Gola dupla (com altura de 40mm) do mesmo tecido do corpo (porém liso) pespontada 1 agulha máquina reta 

RH Dois bolsos frontais tipo alfaiataria pespontada 1 agulha máquina reta 

DESFILE Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça, trator n°5 cursor áasico nylon da cor partindo do início da gola até o final da barra e cobre zíper do mesmo tecido do corpo (porém liso)

1364 Punhos, barra, mangas e recorte nas mangas em neoprene (composição 100% poliester) gramtura de 400gr/m2 (marca referência BERLAN ou similar) cor contrastante

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Logomarca (etiqueta 3,7x6,2cm tecida em tear de jacquard em cores degradê - composição 100% poliéster) e BRASIL bordado

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Puxador emborrachado TPE90 preto

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA / PO.008.20

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confecionado em malha (composição 95% poliester e 5% elastano) gramatura de 340g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

MKT 9 33 62 38 10 152 Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída interna

RH Gancho frontal e traseiro pespontados na reta 1 agulha, bolsos laterais " tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

1364 Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Logomarca (etiqueta 3,7x6,2cm tecida em tear de jacquard em cores degradê - composição 100% poliéster) e BRASIL bordado

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BLUSÃO FEMININO / PO.009.20

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confecionado em neoprene (composição 100% poliester) gramatura de 400g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação

MKT 7 21 13 7 2 50 Gola dupla (com altura de 40mm) do mesmo tecido do corpo (porém liso) pespontada 1 agulha máquina reta 

RH Dois bolsos frontais tipo alfaiataria pespontada 1 agulha máquina reta 

DESFILE Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça, trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início da gola até o final da barra e cobre zíper do mesmo tecido do corpo (porém liso)

610 Punhos, barra, mangas e recorte nas mangas em neoprene (composição 100% poliester) gramtura de 400gr/m2 (marca referência BERLAN ou similar) cor contrastante

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Logomarca (etiqueta 3,7x6,2cm tecida em tear de jacquard em cores degradê - composição 100% poliéster) e BRASIL bordado

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Puxador emborrachado TPE90 preto

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA FEMININA / PO.0010.20

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confecionado em malha (composição 95% poliester e 5% elastano) gramatura de 340g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

MKT 7 21 13 7 2 50 Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída interna

RH Gancho frontal e traseiro pespontados na reta 1 agulha, bolsos laterais " tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

610 Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Logomarca (etiqueta 3,7x6,2cm tecida em tear de jacquard em cores degradê - composição 100% poliéster) e BRASIL bordado

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G
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Disponibilizaremos as peças para confecção similar

PÓDIO

data: 02.08.2022
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Observações:

TOTAL

TOTAL
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TOTAL



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BLUSÃO FLEECE FEMININO / 

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Moleton fleece 3 cabos/ MVS. Punho duplo ramado MVS.

MKT 7 21 13 7 2 50 Produzido em tear FIHN Orízio Finura 20 diâmetro 30 com 2.220 agulhas, composição 70% algodão 30% poliester e gramatura 300g/m2

RH Fios 8/1 100%CO OE, 30/1 50%CO 50%PES vortex (fiação murata vortex spinning), 75/36 100%PES text. "Z"

DESFILE Capuz dulpo no mesmo tecido do corpo com a parte interna contrastante com cordão interno 

610 Aplicação de dois laterais com recorte contrastante da mesma cor que a parte interna do capuz

Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça, trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início de decote até o final da barra com cobre zíper de 1cm de cada lado

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Logomarca (etiqueta 3,7x6,2cm tecida em tear de jacquard em cores degradê - composição 100% poliéster) e BRASIL bordado

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color e 17-6153 TPX Fern Green

Puxador emborrachado TPE90 preto

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA FLEECE FEMININA / 

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Moleton fleece 3 cabos/ MVS. Punho duplo ramado MVS.

MKT 7 21 13 7 2 50 Produzido em tear FIHN Orízio Finura 20 diâmetro 30 com 2.220 agulhas, composição 70% algodão 30% poliester e gramatura 300g/m2

RH Fios 8/1 100%CO OE, 30/1 50%CO 50%PES vortex (fiação murata vortex spinning), 75/36 100%PES text. "Z"

DESFILE Vista frontal falsa pespontada na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

610 Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Logomarca (etiqueta 3,7x6,2cm tecida em tear de jacquard em cores degradê - composição 100% poliéster) e BRASIL bordado

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 17-6153 TPX - Fern Green, 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BLUSÃO FEMININO / PA.028.20

DITEC Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Capuz dulpo no mesmo tecido do corpo com a parte interna contrastante com cordão interno 

RH Aplicação de dois bolsos canguru com recorte contrastante da mesma cor que a parte interna do capuz

DESFILE Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça, trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início de decote até o final da barra com cobre zíper de 1cm de cada lado

Punhos (barra e mangas) da cor do corpo com composicão RIB 24/1 49% algodão, 48%poliester e 3% elastano (marca referência RVB ou similar)

Aplicação de silk screen emborrachado na manga (conforme arte a ser especificada)

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Puxador emborrachado TPE90 preto

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA FEMININA / PA.029.20

DITEC Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Cós com elastico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa

RH Vista frontal falsa pespontada na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL LEGGING FEMININA / PA.031.20 (AZUL)

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em malha composição 80% poliamida e 20% elastano com gramatura de 340g/m2 (marca referencia BERLAN ou similar) jaccard

MKT 7 21 13 7 2 50 Cós duplo com elástico embutido com travetes de segurança para evitar torção

RH Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

DESFILE Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

610 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL LEGGING FEMININA / PA.031.20 (VERDE)

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em malha composição 80% poliamida e 20% elastano com gramatura de 340g/m2 (marca referencia BERLAN ou similar) jaccard

MKT 7 21 13 7 2 50 Cós duplo com elástico embutido com travetes de segurança para evitar torção

RH Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

DESFILE Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

610 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-5513 TPX Dark Green E 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA FEMININA / PA.033.20

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

MKT 7 21 13 7 2 50 Cós anatôminco 50mm rebatido em máquina reta 1 agulha com 5 passantes de largura de 20mm pospontados em máquina reta 1 agulha

RH Vista frontal com zíper 16cm (marca referência YKK ou similar) da cor da peça cursor básico nylon, fechamento do cós com botão da cor

DESFILE Dois bolsos traseiros embutidos acabamento alfaitaria rebatido na reta 1 agulha 

610 Dois bolsos laterais tipo faca rebatido na reta 1 agulha 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA FEMININA / PA.034.20 (AMARELA)

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 7 21 13 7 2 50 Detalhe de pala frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) cor contrastante, estampa digital ou sublimação

RH Produto com detalhe de recortes laterais em malha textura composição 100% poliester com gramatura de 130g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar)

DESFILE Modelo com recortes laterais no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

610 Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA FEMININA / PA.034.20 (VERDE)

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 7 21 13 7 2 50 Detalhe de pala frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) cor contrastante, estampa digital ou sublimação

RH Produto com detalhe de recortes laterais em malha textura composição 100% poliester com gramatura de 130g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar)

DESFILE Modelo com recortes laterais no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

610 Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT FEMININO / PA.035.20

DITEC 164 260 280 200 120 60 20 8 1112 Confeccionado em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

MKT 7 21 13 7 2 50 Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Detalhes nas laterais em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) na mesma cor do corpo

DESFILE Cós duplo em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) na mesma cor do corpo

1162 Short interno em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) na mesma cor do corpo

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO FEMININA POLIESTER / PA.038.20 (VERDE)

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 7 21 13 7 2 50 Decote v com gola do próprio tecido do corpo malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) com entretela 

RH Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca ESTRELA ou similar) e rebatido externamente em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

DESFILE Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

610 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-5513 TPX Dark Green

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO FEMININA POLIESTER / PA.060.20 (AZUL)

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 7 21 13 7 2 50 Decote v com gola do próprio tecido do corpo malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) com entretela 

RH Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

DESFILE Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

610 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO FEMININA PIQUET / PA.039.20 (BRANCA)

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em malha de composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura 215g/m2 - piquet (marca referência RVB ou similar)

MKT 7 21 13 7 2 50 Decote v com gola do proprio tecido do corpo malha de composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura 215g/m2 - piquet (marca referência RVB ou similar) com entretela 

RH Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

DESFILE Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

610 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues e 11-0601 TPX Bright White

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile BRANCO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO FEMININA PIQUET / PA.036.20 (VERDE)

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em malha de composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura 215g/m2 - piquet (marca referência RVB ou similar)

MKT 7 21 13 7 2 50 Decote v com gola do proprio tecido do corpo malha de composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura 215g/m2 - piquet (marca referência RVB ou similar) com entretela 

RH Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

DESFILE Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

610 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues e 17-6153 TPX Fern Green

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / (BRANCA)

DITEC 164 260 280 200 120 60 20 8 1112 Confeccionada em malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 7 21 13 7 2 50 Produto com detalhe nas laterais e costas malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação

RH Decote careca com gola do próprio tecido do corpo na cor da base

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

1162 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  19-4-24 TPX - Dress Blues e 11-0601 TPX Bright White

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile BRANCO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / PA.104.20 (AMARELA)

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 7 21 13 7 2 50 Produto com detalhe nas laterais e costas malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estmapa digital ou sublimação

RH Decote careca com gola do próprio tecido do corpo na cor da base

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

610 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL TOP FEMININO / PA.042.20 (AZUL)

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT 7 21 13 7 2 50 Produto com forro composição 100% poliamida com gramatura 110gr/m2 da cor do produto

RH Barra com elástico de 40mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatido em máquina reta 1 agulha 

DESFILE Decote e cavas com elástico de 10mm (marca referência ESTRELA ou similar) rebatido em máquina galoneira 2 agulhas

610 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL TOP FEMININO / PA.042.20 (BRANCO)

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT 7 21 13 7 2 50 Produto com forro composição 100% poliamida com gramatura 110gr/m2 da cor do produto

RH Barra com elástico de 40mm interno (marca de referência ESTRELA ou similar) rebatido em máquina reta 1 agulha 

DESFILE Decote e cavas com elástico de 10mm (marca referência ESTRELA ou similar) rebatido em máquina galoneira 2 agulhas

610 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 11-0601 TPX Bright White

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile BRANCO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA SEGUNDA PELE FEMININA / CO.144.20

DITEC 86 130 140 100 60 30 10 4 560 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 7 21 13 7 2 50 Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) 

RH Decote com gola careca entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

610 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 17-6153 TPX - Fern Green

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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Disponibilizaremos as peças para confecção similar
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BLUSÃO FLEECE MASCULINO / 

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Moleton fleece 3 cabos/ MVS. Punho duplo ramado MVS.

MKT 9 33 62 35 13 152 Produzido em tear FIHN Orízio Finura 20 diâmetro 30 com 2.220 agulhas, composição 70% algodão 30% poliester e gramatura 300g/m2

RH Fios 8/1 100%CO OE, 30/1 50%CO 50%PES vortex (fiação murata vortex spinning), 75/36 100%PES text. "Z"

DESFILE Capuz dulpo no mesmo tecido do corpo com a parte interna contrastante com cordão interno 

1364 Aplicação de dois laterais com recorte contrastante da mesma cor que a parte interna do capuz

Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça, trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início de decote até o final da barra com cobre zíper de 1cm de cada lado

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Logomarca (etiqueta 3,7x6,2cm tecida em tear de jacquard em cores degradê - composição 100% poliéster) e BRASIL bordado

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color e 17-6153 TPX Fern Green

Puxador emborrachado TPE90 preto

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA FLEECE MASCULINA / 

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Moleton fleece 3 cabos/ MVS. Punho duplo ramado MVS.

MKT 9 33 62 38 10 152 Produzido em tear FIHN Orízio Finura 20 diâmetro 30 com 2.220 agulhas, composição 70% algodão 30% poliester e gramatura 300g/m2

RH Fios 8/1 100%CO OE, 30/1 50%CO 50%PES vortex (fiação murata vortex spinning), 75/36 100%PES text. "Z"

DESFILE Vista frontal falsa pespontada na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

1364 Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Logomarca (etiqueta 3,7x6,2cm tecida em tear de jacquard em cores degradê - composição 100% poliéster) e BRASIL bordado

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 17-6153 TPX - Fern Green, 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BLUSÃO MASCULINO / PA.013.20

DITEC Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Capuz dulpo no mesmo tecido do corpo com a parte interna contrastante com cordão interno 

RH Aplicação de dois bolsos canguru com recorte contrastante da mesma cor que a parte interna do capuz

DESFILE Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça, trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início de decote até o final da barra com cobre zíper de 1cm de cada lado

Punhos (barra e mangas) da cor do corpo com composicão RIB 24/1 49% algodão, 48%poliester e 3% elastano (marca referência RVB ou similar)

Aplicação de silk screen emborrachado na manga (conforme arte a ser especificada)

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Puxador emborrachado TPE90 preto

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA / PA.014.20

DITEC Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Cós com elastico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa

RH Vista frontal falsa pespontada na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos:PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO MASCULINA POLIESTER / PA.018.20 (VERDE)

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 9 33 62 35 13 152 Decote v com gola do próprio tecido do corpo malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) com entretela 

RH Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca ESTRELA ou similar) e rebatido externamente em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

DESFILE Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

1364 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-5513 TPX Dark Green

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PASSEIO MASCULINO

data: 02.08.2022
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO MASCULINA POLIESTER / PA.043.20 (AZUL)

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 9 33 62 35 13 152 Decote v com gola do próprio tecido do corpo malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) com entretela 

RH Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

DESFILE Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

1364 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO MASCULINA PIQUET / PA.019.20 (BRANCA)

DITEC 80 200 300 380 230 180 25 5 2 1402 Confeccionada em malha de composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura 215g/m2 - piquet (marca referência RVB ou similar)

MKT 9 33 62 35 13 152 Decote v com gola do proprio tecido do corpo malha de composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura 215g/m2 - piquet (marca referência RVB ou similar) com entretela 

RH Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

DESFILE Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

1554 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues e 11-0601 TPX Bright White

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile BRANCO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO MASCULINA PIQUET / PA.019.20 (VERDE)

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confeccionada em malha de composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura 215g/m2 - piquet (marca referência RVB ou similar)

MKT 9 33 62 35 13 152 Decote v com gola do proprio tecido do corpo malha de composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura 215g/m2 - piquet (marca referência RVB ou similar) com entretela 

RH Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

DESFILE Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

1364 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues e 17-6153 TPX Fern Green

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / PA.020.20 (BRANCA)

DITEC 160 400 400 760 460 180 50 10 2 2422 Confeccionada em malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 9 33 62 35 13 152 Produto com detalhe nas laterais e costas malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação

RH Decote careca com gola do próprio tecido do corpo na cor da base

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

2574 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  19-4-24 TPX - Dress Blues e 11-0601 TPX Bright White

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile BRANCO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / PA.059.20 (AMARELA)

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confeccionada em malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 9 33 62 35 13 152 Produto com detalhe nas laterais e costas malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação

RH Decote careca com gola do próprio tecido do corpo na cor da base

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

1364 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA / PA.024.20 (AMARELA)

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 9 33 62 35 13 152 Detalhe de pala frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) cor contrastante

RH Produto com detalhe de recortes laterais em malha textura composição 100% poliester com gramatura de 130g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar)

DESFILE Modelo com recortes laterais no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

1364 Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA / PA.024.20 (VERDE)

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 9 33 62 35 13 152 Detalhe de pala frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) cor contrastante

RH Produto com detalhe de recortes laterais em malha textura composição 100% poliester com gramatura de 130g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar)

DESFILE Modelo com recortes laterais no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

1364 Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA MASCULINA / PA.025.20

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT 9 33 62 38 10 152 Cós com elastico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa

RH Vista frontal falsa pespontada na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

1364 Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT MASCULINO / CO.140.20 (AZUL MARINHO)

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confeccionada em tecido 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referencia ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 9 33 62 38 10 152 Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Cós com elástico de 50mm (marca referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (Marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

1364 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues, 14-1064 TPX Saffron e 19-5513 TPX Dark Green

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos:PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT MASCULINO / CO.140.20 (VERDE)

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confeccionada em tecido 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referencia ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 9 33 62 38 10 152 Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Cós com elástico de 50mm (marca referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (Marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

1364 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-5513 TPX Dark Green

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA SEGUNDA PELE MASCULINA / CO.132.20

DITEC 80 200 200 380 230 90 25 5 2 1212 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT 9 33 62 35 13 152 Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) 

RH Decote com gola careca entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

1364 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 17-6153 TPX - Fern Green

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Disponibilizaremos as peças para confecção similar

TOTAL

12

13

16

Observações:
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA / CO.044.20 (AMARELA)

DITEC 50 70 100 90 60 25 10 5 410 Confeccionada em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala frente/costas em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação

RH Produto com detalhe de recortes laterais malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação e vivo contrastante rebatido em maquina reta 1 agulha 

DESFILE Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

410 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA / CO.044.20 (VERDE)

DITEC 50 70 100 90 60 25 10 5 410 Confeccionada em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala frente/costas em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação

RH Produto com detalhe de recortes laterais malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação e vivo contrastante rebatido em maquina reta 1 agulha 

DESFILE Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

410 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA / CO.045.20 (AZUL)

DITEC 50 70 100 90 60 25 10 5 410 Confeccionada em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala frente/costas em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação

RH Produto com detalhe de recortes laterais malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação e vivo contrastante rebatido em maquina reta 1 agulha 

DESFILE Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

410 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MANGA LONGA MASCULINA / CO.046.20

DITEC 50 70 100 90 60 25 10 5 410 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Decote careca com gola do próprio tecido do corpo contrastante

RH Detalhe nas laterais e mangas em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) em estampa digital e detalhe 2 nas mangas recorte da cor e tecido no corpo com estampa digital ou sublimação

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

410 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA MASCULINA / CO.047.20

DITEC 50 70 100 90 60 25 10 5 410 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT Detalhe 1 recorte diagonal em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250 g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) em cor contrastante

RH Cós com elástico embutido de 40mm (marca ESTRELA ou similar) com travetes de segurança para evitar torção

DESFILE Barras com elástico de 40mm aparente TEMPRA (marca ESTRELA ou similar)

410 Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Modelo com detalhes laterais no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA MASCULINA / CO.048.20 (LISA)

DITEC 50 70 100 90 60 25 10 5 410 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT Cós com elástico embutido de 40mm (marca ESTRELA ou similar) com travetes de segurança para evitar torção

RH Barras com elástico de 40mm aparente TEMPRA (marca ESTRELA ou similar)

DESFILE Produto com gancho frontal recortado para melhor conforto rebatido em trançadeira ou flat seamer

410 Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

1
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TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

6

COMPETIÇÃO ATLETISMO 
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL MACAQUINHO MASCULINO / CO.049.20

DITEC 22 52 94 88 50 18 22 4 350 Confeccionada em malha composição 90% poliester e 10% elastano com gramatura de 207g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) full print,digital ou sublimação

MKT Detalhe 1 recorte frontal em malha composição 90% poliester e 10% elastano com gramatura de 20g/m2 em cor contrastante que avança para as costas

RH Detalhe 2 vivos contrastantes rebatidos em máquina reta 1 agulha que avança para as costas

DESFILE Barras com elástico de 40mm aparente TEMPRA (marca ESTRELA ou similar)

350 Cavas e decote com elastico de 10mm embutido (marca ESTRELA ou similar) rebatido em galoneira 

Vista frontal com aplicação de zíper (marca de referência YKK ou similar) de 25cm da cor da peça cursor básico nylon da cor partindo do início do decote até o final da vista

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues e 14-1064 TPX - Saffron

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT MASCULINO / CO.050.20

DITEC 22 52 94 88 50 18 22 4 350 Confeccionado em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar) 

MKT Com sunga interna em 100% poliamida 

RH Modelo short de corrida "fralda" com travetes nas aberturas laterais 

DESFILE Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais com debruns do próprio tecido rebatidos em galoneira 2 agulhas

350 Cós com elástico de 40mm (marca de referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca de referência ESTRELA ou similar)

Modelo com detalhes na frente no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL LEGGING MASCULINA / CO.051.20

DITEC 50 70 100 90 60 25 10 5 410 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT Detalhe 1 recorte diagonal em malha composição 76% poliester e 24%elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) em cor contrastante

RH Detalhe 2 em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) full print digital ou sublimação

DESFILE Cós com elastico embutido de 40mm com travetes de segurança para evitar torção

410 Produto com gancho frontal recortado para melhor conforto rebatido em trançadeira ou flat seamer

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL LEGGING MASCULINA COM PÉ / CO.106.20

DITEC 22 52 94 88 50 18 22 4 350 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT Cós duplo com elástico embutido com travetes de segurança para evitar torção

RH Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

DESFILE Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

350 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL MANGUITO MASCULINO / CO.141.20

DITEC 800 800 Confeccionada em malha composição 90% poliester e 10% elastano com  gramatura de 207g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação

MKT Barra e costuras externas rebatidas em galoneira. Aplicação de travet nas barras para travamento das costuras

RH Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

DESFILE Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

800 Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Tamanho único masculino 

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA FEMININA / CO.070.20 (AZUL)

DITEC 40 80 130 90 60 40 10 4 454 Confeccionada em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala frente/costas em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

RH Produto com detalhe de recortes laterais malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação e vivo contrastante rebatido em máquina reta 1 agulha 

DESFILE Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

454 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

7

8

9

10

11

12



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA FEMININA / CO.071.20 (AMARELA)

DITEC 40 80 130 90 60 40 10 4 454 Confeccionada em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala frente/costas em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

RH Produto com detalhe de recortes laterais malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação e vivo contrastante rebatido em máquina reta 1 agulha 

DESFILE Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

454 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL Regata FEMININA / CO.071.20 (VERDE)

DITEC 40 80 130 90 60 40 10 4 454 Confeccionada em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala frente/costas em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

RH Produto com detalhe de recortes laterais malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação e vivo contrastante rebatido em máquina reta 1 agulha 

DESFILE Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

454 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CROPPED FEMININO / CO.072.20

DITEC 40 80 130 90 60 40 10 4 454 Confeccionado em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala frente/costas em malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação

RH Produto com detalhe de recortes laterais malha 100% poliester microfibra com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação e vivo contrastante rebatido em máquina reta 1 agulha 

DESFILE Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

454 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues e 14-1064 TPX - Saffron

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MANGA LONGA FEMININA / CO.073.20

DITEC 40 80 130 90 60 40 10 4 454 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Decote careca com gola do próprio tecido do corpo contrastante

RH Detalhe nas laterais e mangas em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) em estampa digital e detalhe 2 nas mangas recorte da cor e tecido no corpo com estampa digital ou sublimação

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

454 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA FEMININA / CO.074.20

DITEC 40 80 130 90 60 40 10 4 454 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT Detalhe 1 recorte diagonal em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) em cor contrastante

RH Detalhe 2 recorte em malha composição 76% poliester e 24%elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação

DESFILE Cós com elástico embutido de 40mm (marca ESTRELA ou similar) com travetes de segurança para evitar torção

454 Barras com elastico de 40mm aparente TEMPRA (marca ESTRELA ou similar)

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Modelo com detalhes laterais no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL  BERMUDA FEMININA / CO.074.20 (LISA)

DITEC 40 80 130 90 60 40 10 4 454 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT Detalhe 1 recorte diagonal em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) em cor contrastante

RH Detalhe 2 recorte em malha composição 76% poliester e 24%elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação

DESFILE Cós com elástico embutido de 40mm (marca ESTRELA ou similar) com travetes de segurança para evitar torção

454 Barras com elastico de 40mm aparente TEMPRA (marca ESTRELA ou similar)

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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18
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL LEGGING FEMININA / CO.075.20

DITEC 40 80 130 90 60 40 10 4 454 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT Detalhe 2 em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) full print digital ou sublimação

RH Cós duplo com elástico embutido com travetes de segurança para evitar torção

DESFILE Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

454 Produto com ziper de 18cm (marca de referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL LEGGING FEMININA COM PÉ / CO.076.20 

DITEC 32 61 123 79 52 35 16 2 400 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT Cós duplo com elástico embutido com travetes de segurança para evitar torção

RH Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

DESFILE Produto com ziper de 18cm (marca de referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

400 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL MACAQUINHO FEMININO / CO.077.20

DITEC 32 61 123 79 52 35 16 2 400 Confeccionada em malha composição 90% poliester e 10% elastano com gramatura de 207g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) full print,digital ou sublimação

MKT Detalhe 1 recorte frontal em malha composição 90% poliester e 10 %elastano com gramatura de 207g/m2 em cor contrastante que avança para as costas

RH Detalhe 2 vivos contrastantes rebatidos em maquina reta 1 agulha que avança para as costas

DESFILE Barras com elástico de 40mm aparente TEMPRA (marca ESTRELA ou similar)

400 Cavas e decote com elástico de 10mm embutido (marca ESTRELA ou similar) rebatido em galoneira 

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues e 14-1064 TPX - Saffron

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT FEMININO / CO.078.20

DITEC 40 80 130 90 60 40 10 4 454  Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

MKT Com sunga interna em 100% poliamida 

RH Modelo short de corrida "fralda" com travetes nas aberturas laterais 

DESFILE Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais com debruns do próprio tecido rebatidos em galoneira 2 agulhas

454 Cós com elástico de 40mm (marca de referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca de referência ESTRELA ou similar)

Modelo com detalhes na frente no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SUNKINI FEMININO / CO.079.20

DITEC 32 61 123 79 52 35 16 2 400 Confeccionada em malha composição 90% poliester e 10% elastano com gramatura de 207g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT Cós com elástico de 40mm aparente TEMPRA (marca ESTRELA ou similar)

RH Cavas com elástico de 10mm embutido (marca ESTRELA ou similar) rebatido em galoneira 

DESFILE Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

400 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Modelo com detalhes na frente no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Observações:

Disponibilizaremos as peças para confecção similar
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA / CO.055.20 (AMARELA)

DITEC 2 4 10 12 16 10 4 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala em malha composição 95% poliester e 5 %elastano com gramatura de 120g/m2 (marca refer6encia BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

RH Decote v com punhos e barras das cavas no mesmo tecido e cor do corpo em cor contrastante

DESFILE Modelo com recortes laterais (corpo) em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

60 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA / CO.057.20 (AZUL)

DITEC 2 4 10 12 16 10 4 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala em malha composição 95% poliester e 5 %elastano com gramatura de 120g/m2 (marca refer6encia BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

RH Decote v com punhos e barras das cavas no mesmo tecido e cor do corpo em cor contrastante

DESFILE Modelo com recortes laterais (corpo) em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

60 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA / CO.108.20 (BRANCA)

DITEC 2 4 10 12 16 10 4 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala em malha composição 95% poliester e 5 %elastano com gramatura de 120g/m2 (marca refer6encia BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

RH Decote v com punhos e barras das cavas no mesmo tecido e cor do corpo em cor contrastante

DESFILE Modelo com recortes laterais (corpo) em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

60 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (bandeira Brasil + BRA 5,3x6,3cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  17-6153 TPX - Fern Green, 18-4032 TPX - Deep Water e 11-0601 TPX Bright White

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile BRANCO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA CAPRI MASCULINA / CO.065.20

DITEC 2 4 10 12 16 10 4 2 60 Confeccionada em tecido 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Cós com elástico de 50mm (marca de referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Bolsos laterais modelo faca e dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

60 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA MASCULINA / CO.066.20

DITEC 2 4 10 12 16 10 4 2 60 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

MKT Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Cós com elástico de 50mm (marca de referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Bolsos laterais modelo faca e dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

60 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

COMPETIÇÃO BASQUETE E RUGBY EM CR

data: 02.08.2022
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA SEGUNDA PELE MASCULINA / CO.132.20

DITEC 49 172 146 328 182 81 29 13 1000 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) 

RH Decote com gola careca entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

1000 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 17-6153 TPX - Fern Green

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL MANGUITO / CO.141.20

DITEC 600 600 Confeccionada em malha composição 90% poliester e 10% elastano com  gramatura de 207g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação

MKT Barra e costuras externas rebatidas em galoneira. Aplicação de travet nas barras para travamento das costuras

RH Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

DESFILE Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

600 Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Tamanho único masculino 

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA FEMININA / CO.109.20 (AMARELA)

DITEC 8 10 12 14 12 2 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala em malha composição 95% poliester e 5 %elastano com gramatura de 120g/m2 (marca refer6encia BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

RH Decote v com punhos e barras das cavas no mesmo tecido e cor do corpo em cor contrastante

DESFILE Modelo com recortes laterais (corpo) em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

60 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA FEMININA / CO.110.20 (BRANCA)

DITEC 8 10 12 14 12 2 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala em malha composição 95% poliester e 5 %elastano com gramatura de 120g/m2 (marca refer6encia BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

RH Decote v com punhos e barras das cavas no mesmo tecido e cor do corpo em cor contrastante

DESFILE Modelo com recortes laterais (corpo) em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

60 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (bandeira Brasil + BRA 5,3x6,3cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  17-6153 TPX - Fern Green, 18-4032 TPX - Deep Water e 11-0601 TPX Bright White

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile BRANCO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA FEMININA / CO.110.20 (AZUL)

DITEC 8 10 12 14 12 2 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala em malha composição 95% poliester e 5 %elastano com gramatura de 120g/m2 (marca refer6encia BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

RH Decote v com punhos e barras das cavas no mesmo tecido e cor do corpo em cor contrastante

DESFILE Modelo com recortes laterais (corpo) em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

60 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color1005, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA CAPRI FEMININA / 

DITEC 8 10 12 14 12 2 2 4 64 Confeccionada em tecido 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Cós com elástico de 50mm (marca de referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Bolsos laterais modelo faca e dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

64 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA FEMININA / CO.066.20

DITEC 8 10 12 14 12 2 2 4 64 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

MKT Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Cós com elástico de 50mm (marca de referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Bolsos laterais modelo faca e dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

64 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA SEGUNDA FEMININA / CO.144.20

DITEC 53 86 94 80 58 20 5 4 400 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) 

RH Decote com gola careca entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

400 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 17-6153 TPX - Fern Green

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

TOTAL

TOTAL

Observações:

Disponibilizaremos as peças para confecção similar
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.052.20 (AMARELA)

DITEC 6 12 16 8 4 4 50 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

50 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.053.20 (VERDE)

DITEC 6 12 16 8 4 4 50 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

50 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.054.20 (AZUL)

DITEC 6 12 16 8 4 4 50 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

50 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA MASCULINA / CO.066.20

DITEC 6 12 16 8 4 4 50 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

MKT Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Cós com elástico de 50mm (marca de referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Bolsos laterais modelo faca e dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

50 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.080.20 (AMARELA)

DITEC 8 10 8 8 6 40 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

40 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.081.20 (VERDE)

DITEC 8 10 8 8 6 40 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

TOTAL 40 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.082.20 (AZUL)

DITEC 8 10 8 8 6 40 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

40 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT SAIA FEMININO / CO.085.20

DITEC 8 10 8 8 6 40 Confeccionado em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe 1 de recorte diagonal em malha  100% poliester com gramatura 120gr/m2  (Marca referencia BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação

RH Detalhe 2 vivo diagonal contrastante 

DESFILE Cós com elástico 45mm interno (marca de referência ESTRELA ou similar) 

40 Short interno em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 25 g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) na mesma cor do corpo

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues e 14-1064 TPX - Saffron

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG

TOTAL

TOTAL

8

Observações:

Disponibilizaremos as peças para confecção similar

6

7



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.052.20 (AMARELA)

DITEC 2 4 10 12 16 10 4 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.053.20 (VERDE)

DITEC 2 4 10 12 16 10 4 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.054.20 (AZUL)

DITEC 2 4 10 12 16 10 4 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.080.20 (AMARELA)

DITEC 8 10 12 14 12 2 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.081.20 (VERDE)

DITEC 8 10 12 14 12 2 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

3

2

1

TOTAL

COMPETIÇÃO BOCHA

data: 02.08.2022

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

5

4



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.082.20 (AZUL)

DITEC 8 10 12 14 12 2 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

Observações:

Disponibilizaremos as peças para confecção similar
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.052.20 (AMARELA)

DITEC 10 12 18 12 6 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.053.20 (VERDE)

DITEC 10 12 18 12 6 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.054.20 (AZUL)

DITEC 10 12 18 12 6 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT MASCULINO FUTEBOL / CO.140.20

DITEC 10 12 18 12 6 2 60 Confeccionado em tecido 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Cós com elástico de 50mm (marca referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT MASCULINO FUTEBOL / CO.140.20(BRANCO)

DITEC 10 12 18 12 6 2 60 Confeccionado em tecido 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Cós com elástico de 50mm (marca referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Pantone 11-0601 TPX Bright White

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile BRANCO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA GOLEIRO MASCULINA / CO.101.20 (VERDE)

DITEC 10 12 18 12 6 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

COMPETIÇÃO FUTEBOL DE CEGOS E PC

data: 02.08.2022
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA GOLEIRO MASCULINA / CO.103.20 (CINZA)

DITEC 10 12 18 12 6 2 60 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

60 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 18-4005 TPX Steel Gray e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile CINZA tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT MASCULINO GOLEIRO / CO.068.20

DITEC 10 12 18 12 6 2 60 Confeccionado em malha de composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura 340g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

MKT Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) e cordão ajustador com saída externa (marca referência ESTRELA ou similar) 

RH Produto com acolchoamentos estratégicos laterais pesponto externo em maquina reta 1 agulha

DESFILE Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

60 Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

TOTAL

TOTAL

Disponibilizaremos as peças para confecção similar

7

8

Observações:



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA ACOLCHOADA MASCULINA / CO.133.20 (AMARELA)

DITEC 4 4 10 12 6 4 40 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Decote careca com gola do próprio tecido do corpo contrastante

RH Detalhe 1 nas mangas em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) em estampa digital e detalhe 2 nas mangas recorte da cor e tecido no corpo 

DESFILE Produto com acolchoamentos estratégicos nos cotovelos pesponto externo em máquina reta 1 agulha

40 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA ACOLCHOADA MASCULINA / CO.134.20 (AZUL)

DITEC 4 4 10 12 6 4 40 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Decote careca com gola do próprio tecido do corpo contrastante

RH Detalhe 1 nas mangas em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) em estampa digital e detalhe 2 nas mangas recorte da cor e tecido no corpo 

DESFILE Produto com acolchoamentos estratégicos nos cotovelos pesponto externo em máquina reta 1 agulha

40 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA ACOLCHOADA MASCULINA / CO.135.20 (VERDE)

DITEC 4 4 10 12 6 4 40 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Decote careca com gola do próprio tecido do corpo contrastante

RH Detalhe 1 nas mangas em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) em estampa digital e detalhe 2 nas mangas recorte da cor e tecido no corpo 

DESFILE Produto com acolchoamentos estratégicos nos cotovelos pesponto externo em máquina reta 1 agulha

40 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA GOLEIRO / CO.136.20

DITEC 4 4 10 12 6 4 40 Confeccionada em malha de composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura 340g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

MKT Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) e cordão ajustador com saída externa (marca referência ESTRELA ou similar)

RH Barra com semi círculo de elástico (tipo pedal) em elástico 22x2cm (marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Produto com acolchoamentos estratégicos laterais pesponto externo em maquina reta 1 agulha

40 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-5708 TPX Jet Set Color

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile PRETO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA FEMININA GOLEIRO / CO.148.20

DITEC 4 4 10 12 6 4 40 Confeccionada em malha de composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura 340g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

MKT Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) e cordão ajustador com saída externa (marca referência ESTRELA ou similar)

RH Barra com semi círculo de elástico (tipo pedal) em elástico 22x2cm (marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Produto com acolchoamentos estratégicos laterais pesponto externo em maquina reta 1 agulha

40 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-5708 TPX Jet Set Color

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile PRETO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G

COMPETIÇÃO GOALBALL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

2

1

TOTAL

TOTAL

3

data: 02.08.2022
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA ACOLCHOADA FEMININA / CO.137.20 (AMARELA)

DITEC 4 6 12 14 4 40 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Decote careca com gola do próprio tecido do corpo contrastante

RH Detalhe 1 nas mangas em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) em estampa digital e detalhe 2 nas mangas recorte da cor e tecido no corpo 

DESFILE Produto com acolchoamentos estratégicos nos cotovelos pesponto externo em máquina reta 1 agulha

40 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA ACOLCHOADA FEMININA / CO.138.20 (VERDE)

DITEC 4 6 12 14 4 40 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Decote careca com gola do próprio tecido do corpo contrastante

RH Detalhe 1 nas mangas em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) em estampa digital e detalhe 2 nas mangas recorte da cor e tecido no corpo 

DESFILE Produto com acolchoamentos estratégicos nos cotovelos pesponto externo em máquina reta 1 agulha

40 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA ACOLCHOADA FEMININA / CO.139.20 (AZUL)

DITEC 4 6 12 14 4 40 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Decote careca com gola do próprio tecido do corpo contrastante

RH Detalhe 1 nas mangas em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) em estampa digital e detalhe 2 nas mangas recorte da cor e tecido no corpo 

DESFILE Produto com acolchoamentos estratégicos nos cotovelos pesponto externo em máquina reta 1 agulha

40 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG

7

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Observações:

Disponibilizaremos as peças para confecção similar

6

8



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / HT.098.20

DITEC 10 15 40 40 30 20 10 5 170 Confeccionada em tecido 100% algodão com gramatura 160g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Decote careca com gola do próprio tecido do corpo 

RH Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

DESFILE Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

170 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 11-0601 TPX Bright White

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile BRANCO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / HT.100.20

DITEC 20 20 30 40 30 15 10 5 170 Confeccionada em tecido 100% algodão com gramatura 160g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Decote careca com gola do próprio tecido do corpo 

RH Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

DESFILE Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

170 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 11-0601 TPX Bright White

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile BRANCO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

Observações:

Disponibilizaremos as peças para confecção similar

COMPETIÇÃO HALTEROFILISMO

data: 02.08.2022

TOTAL

TOTAL

1

2



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.052.20 (AMARELA)

DITEC 10 15 20 40 20 10 2 1 118 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

118 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.053.20 (VERDE)

DITEC 10 15 20 40 20 10 2 1 118 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

118 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.054.20 (AZUL)

DITEC 10 15 20 40 20 10 2 1 118 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

118 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA MASCULINA / CO.066.20

DITEC 10 15 20 40 20 10 2 1 118 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

MKT Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Cós com elástico de 50mm (marca de referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Bolsos laterais modelo faca e dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

118 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA / CO.146.20

DITEC 2 6 12 8 4 4 4 40 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa (marca referência ESTRELA ou similar) 

RH Ganchos frontal e traseiro pespontados na reta 1 agulha bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

40 Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

COMPETIÇÃO TÊNIS DE MESA

data: 02.08.2022

1

2

3

4

5



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.080.20 (AMARELO)

DITEC 10 20 20 20 10 2 82 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

82 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.081.20 (VERDE)

DITEC 10 20 20 20 10 2 82 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

82 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.082.20 (AZUL)

DITEC 10 20 20 20 10 2 82 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

82 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT SAIA FEMININO / CO.085.20

DITEC 10 20 20 20 10 2 82 Confeccionado em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe 1 de recorte diagonal em malha 100% poliester com gramatura 120gr/m2  (Marca referencia BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação

RH Detalhe 2 vivo diagonal contrastante 

DESFILE Cós com elástico 45mm interno (marca de referência ESTRELA ou similar) 

82 Short interno em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 25 g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) na mesma cor do corpo

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues e 14-1064 TPX - Saffron

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Observações:

Disponibilizaremos as peças para confecção similar
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL Camiseta MASCULINA /CO.052.20

DITEC 4 4 4 4 16 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

16 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.053.20

DITEC 4 4 4 4 16 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

16 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.054.20

DITEC 4 4 4 4 16 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

16 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA MASCULINA / CO.066.20

DITEC 4 4 4 4 16 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

MKT Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Cós com elástico de 50mm (marca de referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Bolsos laterais modelo faca e dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

16 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA / CO.146.20

DITEC 4 4 4 4 16 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa (marca referência ESTRELA ou similar) 

RH Ganchos frontal e traseiro pespontados na reta 1 agulha bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

16 Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1

2

3

4

5

COMPETIÇÃO TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS

data: 02.08.2022



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.080.20 (AMARELA)

DITEC 4 2 2 8 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

8 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.081.20 (VERDE)

DITEC 4 2 2 8 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

8 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.082.20 (AZUL)

DITEC 4 2 2 8 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

8 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT SAIA FEMININO / CO.085.20

DITEC 4 2 2 8 Confeccionado em malha 100% poliester com gramatura 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe 1 de recorte diagonal em malha  100% poliester com gramatura 120gr/m2  (Marca referencia BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação

RH Detalhe 2 vivo diagonal contrastante 

DESFILE Cós com elástico 45mm interno (marca de referência ESTRELA ou similar) 

8 Short interno em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 25 g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) na mesma cor do corpo

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues e 14-1064 TPX - Saffron

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

6

7

8

9

Observações:

Disponibilizaremos as peças para confecção similar



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.052.20 (AMARELA)

DITEC 4 8 4 4 20 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

20 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.053.20 (VERDE)

DITEC 4 8 4 4 20 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

20 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.054.20 (AZUL)

DITEC 4 8 4 4 20 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

20 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones  13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.080.20 (AMARELA)

DITEC 4 8 4 4 20 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

20 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.081.20 (VERDE)

DITEC 4 8 4 4 20 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

20 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG

TOTAL

COMPETIÇÃO TIRO COM ARCO
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.082.20 (AZUL)

DITEC 4 8 4 4 20 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

20 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL MANGUITO / CO.141.20 (BRANCO)

DITEC 40 40 Confeccionada em malha composição 90% poliester e 10% elastano com  gramatura de 207g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) full print digital ou sublimação

MKT Barra e costuras externas rebatidas em galoneira. Aplicação de travet nas barras para travamento das costuras

RH Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

DESFILE Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

40 Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Tamanho único masculino 
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TOTAL

TOTAL

Observações:

Disponibilizaremos as peças para confecção similar
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.052.20 (AMARELA)

DITEC 4 10 4 4 4 4 30 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

30 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.053.20 (VERDE)

DITEC 4 10 4 4 4 4 30 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

30 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA / CO.054.20 (AZUL)

DITEC 4 10 4 4 4 4 30 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

30 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.080.20 (AMARELA)

DITEC 4 4 10 4 4 4 0 30 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

30 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.081.20 (VERDE)

DITEC 4 4 10 4 4 4 0 30 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

30 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.082.20 (AZUL)

DITEC 4 4 10 4 4 4 0 30 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

30 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G

Observações:

Disponibilizaremos as peças para confecção similar

TOTAL

6



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA / CO.055.20 (AMARELA)

DITEC 4 12 20 20 10 10 4 2 82 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala em malha composição 95% poliester e 5 %elastano com gramatura de 120g/m2 (marca refer6encia BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

RH Decote v com punhos e barras das cavas no mesmo tecido e cor do corpo em cor contrastante

DESFILE Modelo com recortes laterais (corpo) em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

82 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (bandeira Brasil + BRA 5,3x6,3cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA / CO.056.20 (VERDE)

DITEC 4 12 20 20 10 10 4 2 82 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala em malha composição 95% poliester e 5 %elastano com gramatura de 120g/m2 (marca refer6encia BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

RH Decote v com punhos e barras das cavas no mesmo tecido e cor do corpo em cor contrastante

DESFILE Modelo com recortes laterais (corpo) em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

82 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (bandeira Brasil + BRA 5,3x6,3cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA / CO.057.20 (AZUL)

DITEC 4 12 20 20 10 10 4 2 82 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala em malha composição 95% poliester e 5 %elastano com gramatura de 120g/m2 (marca refer6encia BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

RH Decote v com punhos e barras das cavas no mesmo tecido e cor do corpo em cor contrastante

DESFILE Modelo com recortes laterais (corpo) em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

82 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (bandeira Brasil + BRA 5,3x6,3cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA / CO.108.20 (BRANCA)

DITEC 4 12 20 20 10 10 4 2 82 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Detalhe de pala em malha composição 95% poliester e 5 %elastano com gramatura de 120g/m2 (marca refer6encia BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

RH Decote v com punhos e barras das cavas no mesmo tecido e cor do corpo em cor contrastante

DESFILE Modelo com recortes laterais (corpo) em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação 

82 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (bandeira Brasil + BRA 5,3x6,3cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 18-4032 TPX - Deep Water e 11-0601 TPX Bright White

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile BRANCO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BERMUDA MASCULINA / CO.066.20

DITEC 4 12 20 20 10 10 4 2 82 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

MKT Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

RH Cós com elástico de 50mm (marca de referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca referência ESTRELA ou similar)

DESFILE Bolsos laterais modelo faca e dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

82 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

COMPETIÇÃO VÔLEI SENTADO

data: 02.08.2022

1

2

3

4

5



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA OVERSIZED /

DITEC 4 12 20 20 10 10 4 2 82 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa (marca referência ESTRELA ou similar) 

RH Ganchos frontal e traseiro pespontados na reta 1 agulha bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

82 Pantone 19-5708 TPX Jet Set Color

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile PRETO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL LEGGING MASCULINA / 

DITEC 4 12 20 20 10 10 4 2 82 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250 g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT Cós duplo com elástico embutido com travetes de segurança para evitar torção

RH Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

DESFILE Pantone 19-5708 TPX Jet Set Color

82 Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile PRETO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL MANGUITO / CO.141.20 (BRANCO)

DITEC 600 600 Confeccionada em malha composição 90% poliester e 10% elastano com  gramatura de 207g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) com estampa digital ou sublimação

MKT Barra e costuras externas rebatidas em galoneira. Aplicação de travet nas barras para travamento das costuras

RH Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

DESFILE Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

600 Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Tamanho único masculino 

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA SEGUNDA PELE MASCULINA / CO.132.20

DITEC 4 12 20 20 10 10 4 2 82 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

82 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (bandeira Brasil + BRA 5,3x6,3cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 17-6153 TPX - Fern Green

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.109.20 (AMARELA)

DITEC 10 20 20 10 10 6 4 80 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

80 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (bandeira Brasil + BRA 5,3x6,3cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron e 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AMARELO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.110.20 (AZUL)

DITEC 10 20 20 10 10 6 4 80 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

80 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (bandeira Brasil + BRA 5,3x6,3cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 13-0550 TPX Lime Punch Color, 19-4024 TPX - Dress Blues e 18-4032 TPX - Deep Water

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.110.20 (VERDE)

DITEC 10 20 20 10 10 6 4 80 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

80 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (bandeira Brasil + BRA 5,3x6,3cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 19-5513 TPX - Dark Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA / CO.110.20 (BRANCA)

DITEC 10 20 20 10 10 6 4 80 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) estampa digital ou sublimação rebatido em maquina reta 1 agulha 

RH Decote careca no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

80 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (bandeira Brasil + BRA 5,3x6,3cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 17-6153 TPX - Fern Green, 18-4032 TPX - Deep Water e 11-0601 TPX Bright White

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile BRANCO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL TOP FEMININO / PA.042.20 (AZUL)

DITEC 10 20 20 10 10 6 4 80 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT Produto com forro composição 100% poliamida com gramatura 110gr/m2 da cor do produto

RH Barra com elástico de 40mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatido em máquina reta 1 agulha 

DESFILE Decote e cavas com elástico de 10mm (marca referência ESTRELA ou similar) rebatido em máquina galoneira 2 agulhas

80 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA FEMININA OVERSIZED /

DITEC 10 20 20 10 10 6 4 80 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa (marca referência ESTRELA ou similar) 

RH Ganchos frontal e traseiro pespontados na reta 1 agulha bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

80 Pantone 19-5708 TPX Jet Set Color

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile PRETO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL LEGGING FEMININA / CO.075.20

DITEC 10 20 20 10 10 6 4 80 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250 g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

MKT Cós duplo com elástico embutido com travetes de segurança para evitar torção

RH Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

DESFILE Pantone 19-5708 TPX Jet Set Color

80 Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile PRETO tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA SEGUNDA PELE FEMININA / 

DITEC 10 20 20 10 10 6 4 80 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Produto com detalhe recortes laterais frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) 

RH Decote v e com gola entretelada com debrum embutido contrastante tudo no mesmo tecido do corpo

DESFILE Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

80 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (bandeira Brasil + BRA 5,3x6,3cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 17-6153 TPX - Fern Green

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Disponibilizaremos as peças para confecção similar

12

13

14

15

16

17

Observações:



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM. 

ÚNICO
TOTAL QUEBRA VENTO FEMININO

COR 1 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

COR 2 Detalhe de recorte frente/traseiro em cor contrastante em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referencia ADINA ou similar) COR 2

COR 3 Detalhe de recorte frente/traseiro em cor contrastante em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar) COR 3

Produto com ajustadores nas mangas externo com velcro e barras interno com elástico rabo de rato

150 Produto com capuz duplo com um das faces contratantes

Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça trator n°5 cursor basico nylon da cor partindo do início da gola até o final da barra cobre zíper do mesmo tecido do corpo (porém liso)

Bolsos laterais com zíper (marca de referência YKK ou similar) de 15cm da cor da peça e cobre zíper no tecido do recorte

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Puxador emborrachado TPE90 cor a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM. 

ÚNICO
TOTAL CALÇA FEMININA

COR 1 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Confecionado em malha (composição: 95% poliester e 5% elastano) gramatura de 340g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

COR 2 Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída interna

COR 3 Ganchos frontal e traseiro, pespontados na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

150 Produto com zíper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BLUSÃO FEMININO

COR 1 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

COR 2 Capuz dulpo no mesmo tecido do corpo com a parte interna contrastante com cordão interno 

COR 3 Aplicação de dois bolsos canguru com recorte contrastante da mesma cor que a parte interna do capuz

Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça, trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início de decote até o final da barra com cobre zíper de 1cm de cada lado

150 Punhos (barra e mangas) da cor do corpo com composicão RIB 24/1 49% algodão, 48%poliester e 3% elastano (marca referência RVB ou similar)

Aplicação de silk screen emborrachado na manga (conforme arte a ser especificada)

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Puxador emborrachado TPE90 cor a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA FEMININA

COR 1 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

COR 2 Cós com elastico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa

COR 3 Vista frontal falsa pespontada na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

150 Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA 

COR 1 30 70 80 65 40 20 10 10 325 Confeccionada em malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Produto com detalhe nas laterais e costas malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação

COR 3 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Decote careca com gola do próprio tecido do corpo na cor da base

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

625 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

LOTERIAS CAIXAS -  FEMININO

1
Design será compartilhado 

posteriomente

TOTAL

3
Design será compartilhado 

posteriomente

TOTAL

2
Design será compartilhado 

posteriomente

TOTAL
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Design será compartilhado 

posteriomente
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA FEMININA

COR 1 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Detalhe de pala frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) cor contrastante, estampa digital ou sublimação

COR 3 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Produto com detalhe de recortes laterais em malha textura composição 100% poliester com gramatura de 130g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar)

Modelo com recortes laterais no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

450 Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO FEMININA POLIESTER 

COR 1 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 Decote v com gola do próprio tecido do corpo malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) com entretela 

COR 3 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

150 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT FEMININO

COR 1 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

COR 2 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Com sunga interna em 100% poliamida 

COR 3 Modelo short de corrida "fralda" com travetes nas aberturas laterais 

Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais com debruns do próprio tecido rebatidos em galoneira 2 agulhas

300 Cós com elástico de 40mm (marca de referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca de referência ESTRELA ou similar)

Modelo com detalhes na frente no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL LEGGING FEMININA

COR 1 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

COR 2 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Detalhe 2 em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) full print digital ou sublimação

COR 3 Cós duplo com elástico embutido com travetes de segurança para evitar torção

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

300 Produto com ziper de 18cm (marca de referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM. 

ÚNICO
TOTAL QUEBRA VENTO MASCULINO

COR 1 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

COR 2 Detalhe de recorte frente/traseiro em cor contrastante em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar) COR 2

COR 3 Detalhe de recorte frente/traseiro em cor contrastante em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar) COR 3

Produto com ajustadores nas mangas externo com velcro e barras interno com elástico rabo de rato

150 Produto com capuz duplo todo rebatido em máquina reta 1 agulha 

Aplicação de zíper (marca de referência YKK ou similar) de 65 cm da cor da peça trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início da gola até o final da barra cobre zíper do mesmo tecido do corpo (porém liso)

Bolsos laterais com zíper (marca de referência YKK ou similar) de 15cm da cor da peça e cobre zíper no tecido do recorte

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Puxador emborrachado TPE90 cor a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM. 

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA

COR 1 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Confecionado em malha (composição: 95% poliester e 5% elastano) gramatura de 340g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

COR 2 Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída interna

COR 3 Ganchos frontal e traseiro, pespontados na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

150 Produto com zíper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva
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Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BLUSÃO MASCULINO

COR 1 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

COR 2 Capuz dulpo no mesmo tecido do corpo com a parte interna contrastante com cordão interno 

COR 3 Aplicação de dois bolsos canguru com recorte contrastante da mesma cor que a parte interna do capuz

Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça, trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início de decote até o final da barra com cobre zíper de 1cm de cada lado

150 Punhos (barra e mangas) da cor do corpo com composicão RIB 24/1 49% algodão, 48%poliester e 3% elastano (marca referência RVB ou similar)

Aplicação de silk screen emborrachado na manga (conforme arte a ser especificada)

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loteria Caixas até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Puxador emborrachado TPE90 cor a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA

COR 1 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

COR 2 Cós com elastico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa

COR 3 Vista frontal falsa pespontada na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

150 Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA 

COR 1 40 74 90 45 30 30 10 6 325 Confeccionada em malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Produto com detalhe nas laterais e costas malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação

COR 3 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Decote careca com gola do próprio tecido do corpo na cor da base

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

625 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA

COR 1 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Detalhe de pala frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) cor contrastante

COR 3 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Produto com detalhe de recortes laterais em malha textura composição 100% poliester com gramatura de 130g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar)

Modelo com recortes laterais no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

450 Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO MASCULINA POLIESTER

COR 1 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 Decote v com gola do próprio tecido do corpo malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) com entretela 

COR 3 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

150 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT MASCULINO

COR 1 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Confeccionada em tecido 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referencia ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

COR 3 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Cós com elástico de 50mm (marca referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (Marca referência ESTRELA ou similar)

Dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

450 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM. 

ÚNICO
TOTAL QUEBRA VENTO FEMININO

COR 1 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

COR 2 Detalhe de recorte frente/traseiro em cor contrastante em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referencia ADINA ou similar) COR 2

COR 3 Detalhe de recorte frente/traseiro em cor contrastante em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar) COR 3

Produto com ajustadores nas mangas externo com velcro e barras interno com elástico rabo de rato

100 Produto com capuz duplo com um das faces contratantes

Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça trator n°5 cursor basico nylon da cor partindo do início da gola até o final da barra cobre zíper do mesmo tecido do corpo (porém liso)

Bolsos laterais com zíper (marca de referência YKK ou similar) de 15cm da cor da peça e cobre zíper no tecido do recorte

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Puxador emborrachado TPE90 cor a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM. 

ÚNICO
TOTAL CALÇA FEMININA

COR 1 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Confecionado em malha (composição: 95% poliester e 5% elastano) gramatura de 340g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

COR 2 Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída interna

COR 3 Ganchos frontal e traseiro, pespontados na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

100 Produto com zíper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BLUSÃO FEMININO

COR 1 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

COR 2 Capuz dulpo no mesmo tecido do corpo com a parte interna contrastante com cordão interno 

COR 3 Aplicação de dois bolsos canguru com recorte contrastante da mesma cor que a parte interna do capuz

Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça, trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início de decote até o final da barra com cobre zíper de 1cm de cada lado

100 Punhos (barra e mangas) da cor do corpo com composicão RIB 24/1 49% algodão, 48%poliester e 3% elastano (marca referência RVB ou similar)

Aplicação de silk screen emborrachado na manga (conforme arte a ser especificada)

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Puxador emborrachado TPE90 cor a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA FEMININA

COR 1 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

COR 2 Cós com elastico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa

COR 3 Vista frontal falsa pespontada na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

100 Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA 

COR 1 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Confeccionada em malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Produto com detalhe nas laterais e costas malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação

COR 3 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Decote careca com gola do próprio tecido do corpo na cor da base

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

300 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

LOTERIAS CAIXAS / BRASKEM - FEMININO

1
Design será compartilhado 

posteriomente

TOTAL

3
Design será compartilhado 

posteriomente

TOTAL

2
Design será compartilhado 

posteriomente

TOTAL

5
Design será compartilhado 

posteriomente

TOTAL

4
Design será compartilhado 

posteriomente

TOTAL



ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA FEMININA / PA.034.20

COR 1 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Detalhe de pala frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) cor contrastante, estampa digital ou sublimação

COR 3 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Produto com detalhe de recortes laterais em malha textura composição 100% poliester com gramatura de 130g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar)

Modelo com recortes laterais no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

300 Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO FEMININA POLIESTER 

COR 1 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 Decote v com gola do próprio tecido do corpo malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) com entretela 

COR 3 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

100 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT FEMININO

COR 1 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

COR 2 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Com sunga interna em 100% poliamida 

COR 3 Modelo short de corrida "fralda" com travetes nas aberturas laterais 

Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais com debruns do próprio tecido rebatidos em galoneira 2 agulhas

200 Cós com elástico de 40mm (marca de referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (marca de referência ESTRELA ou similar)

Modelo com detalhes na frente no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL LEGGING FEMININA

COR 1 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

COR 2 5 20 20 20 15 10 5 5 100 Detalhe 2 em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) full print digital ou sublimação

COR 3 Cós duplo com elástico embutido com travetes de segurança para evitar torção

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

200 Produto com ziper de 18cm (marca de referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM. 

ÚNICO
TOTAL QUEBRA VENTO MASCULINO

COR 1 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Confeccionada em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar)

COR 2 Detalhe de recorte frente/traseiro em cor contrastante em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar) COR 2

COR 3 Detalhe de recorte frente/traseiro em cor contrastante em tecido plano de microfibra "FOR WAY" 90% poliéster e 10% elastano (marca referência ADINA ou similar) COR 3

Produto com ajustadores nas mangas externo com velcro e barras interno com elástico rabo de rato

100 Produto com capuz duplo todo rebatido em máquina reta 1 agulha 

Aplicação de zíper (marca de referência YKK ou similar) de 65 cm da cor da peça trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início da gola até o final da barra cobre zíper do mesmo tecido do corpo (porém liso)

Bolsos laterais com zíper (marca de referência YKK ou similar) de 15cm da cor da peça e cobre zíper no tecido do recorte

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Puxador emborrachado TPE90 cor a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM. 

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA

COR 1 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Confecionado em malha (composição: 95% poliester e 5% elastano) gramatura de 340g/m2 (marca referência BERLAN ou similar)

COR 2 Cós com elástico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída interna

COR 3 Ganchos frontal e traseiro, pespontados na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

100 Produto com zíper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G
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LOTERIAS CAIXAS / BRASKEM - MASCULINO
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BLUSÃO MASCULINO

COR 1 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

COR 2 Capuz dulpo no mesmo tecido do corpo com a parte interna contrastante com cordão interno 

COR 3 Aplicação de dois bolsos canguru com recorte contrastante da mesma cor que a parte interna do capuz

Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça, trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início de decote até o final da barra com cobre zíper de 1cm de cada lado

100 Punhos (barra e mangas) da cor do corpo com composicão RIB 24/1 49% algodão, 48%poliester e 3% elastano (marca referência RVB ou similar)

Aplicação de silk screen emborrachado na manga (conforme arte a ser especificada)

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Puxador emborrachado TPE90 cor a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA

COR 1 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

COR 2 Cós com elastico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa

COR 3 Vista frontal falsa pespontada na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

100 Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA 

COR 1 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Confeccionada em malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Produto com detalhe nas laterais e costas malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação

COR 3 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Decote careca com gola do próprio tecido do corpo na cor da base

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

300 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA

COR 1 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Detalhe de pala frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) cor contrastante

COR 3 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Produto com detalhe de recortes laterais em malha textura composição 100% poliester com gramatura de 130g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar)

Modelo com recortes laterais no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

300 Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO MASCULINA POLIESTER

COR 1 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 Decote v com gola do próprio tecido do corpo malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) com entretela 

COR 3 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

100 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL SHORT MASCULINO

COR 1 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Confeccionada em tecido 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referencia ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

COR 3 10 20 27 20 10 5 5 3 100 Cós com elástico de 50mm (marca referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (Marca referência ESTRELA ou similar)

Dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

300 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, logo Loterias Caixa até 5x5cm, logo Braskem até 5x3cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA FEMININA 

COR 1 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Confeccionada em malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Produto com detalhe nas laterais e costas malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação

COR 3 Decote careca com gola do próprio tecido do corpo na cor da base

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

300 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, Time São Paulo 6x6cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA FEMININA

COR 1 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 Detalhe de pala frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) cor contrastante, estampa digital ou sublimação

COR 3 Produto com detalhe de recortes laterais em malha textura composição 100% poliester com gramatura de 130g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar)

Modelo com recortes laterais no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

150 Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, Time São Paulo 6x6cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL LEGGING FEMININA

COR 1 15 30 35 30 20 10 5 5 150 Confeccionada em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) 

COR 2 Detalhe 2 em malha composição 76% poliester e 24% elastano com gramatura de 250g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) full print digital ou sublimação

COR 3 Cós duplo com elástico embutido com travetes de segurança para evitar torção

Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

150 Produto com ziper de 18cm (marca de referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, Time São Paulo 6x6cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISETA MASCULINA 

COR 1 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Confeccionada em malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Produto com detalhe nas laterais e costas malha composição 100% poliester com gramatura de 110g/m2 (marca referência BERLAN ou similar) estampa digital ou sublimação

COR 3 Decote careca com gola do próprio tecido do corpo na cor da base

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

300 Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, Time São Paulo 6x6cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL REGATA MASCULINA

COR 1 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Confeccionada em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 Detalhe de pala frente/costas em malha composição 95% poliester e 5% elastano com gramatura de 120g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar) cor contrastante

COR 3 Produto com detalhe de recortes laterais em malha textura composição 100% poliester com gramatura de 130g/m2 (marca referência ARTESTYL ou similar)

Modelo com recortes laterais no corpo com tecido sublimado ou estampa digital

150 Decote, cavas e barras rebatidos em galoneira 2 agulhas

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, Time São Paulo 6x6cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA

COR 1 20 32 40 20 15 15 5 3 150 Confeccionada em tecido 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referencia ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

COR 2 Costuras rebatidas em 2 agulhas no gancho e laterais. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

COR 3 Cós com elástico de 50mm (marca referência ESTRELA ou similar) e colocação de cordão para ajuste (Marca referência ESTRELA ou similar)

Dois bolsos traseiros chapados tradicionais 

150 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm, Time São Paulo 6x6cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones téxteis a definir

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile, seguindo as normas da ABNT, na cor de maior identificação de cada uma das peças tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BLUSÃO FEMININO / PA.028.20

DITEC Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Capuz dulpo no mesmo tecido do corpo com a parte interna contrastante com cordão interno 

RH 8 29 48 25 12 14 4 140 Aplicação de dois bolsos canguru com recorte contrastante da mesma cor que a parte interna do capuz

DESFILE Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça, trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início de decote até o final da barra com cobre zíper de 1cm de cada lado

140 Punhos (barra e mangas) da cor do corpo com composicão RIB 24/1 49% algodão, 48%poliester e 3% elastano (marca referência RVB ou similar)

Aplicação de silk screen emborrachado na manga (conforme arte a ser especificada)

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Puxador emborrachado TPE90 preto

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA FEMININA / PA.029.20

DITEC Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Cós com elastico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa

RH 8 29 48 25 12 14 4 140 Vista frontal falsa pespontada na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

140 Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO FEMININA POLIESTER / PA.060.20 (AZUL)

DITEC Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Decote v com gola do próprio tecido do corpo malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) com entretela 

RH 8 29 48 25 12 14 4 140 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

DESFILE Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

140 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL BLUSÃO MASCULINO / PA.013.20

DITEC Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Capuz dulpo no mesmo tecido do corpo com a parte interna contrastante com cordão interno 

RH 8 64 67 40 10 10 1 200 Aplicação de dois bolsos canguru com recorte contrastante da mesma cor que a parte interna do capuz

DESFILE Aplicação de zíper (marca referência YKK ou similar) de 65cm da cor da peça, trator n°5 cursor básico nylon da cor partindo do início de decote até o final da barra com cobre zíper de 1cm de cada lado

200 Punhos (barra e mangas) da cor do corpo com composicão RIB 24/1 49% algodão, 48%poliester e 3% elastano (marca referência RVB ou similar)

Aplicação de silk screen emborrachado na manga (conforme arte a ser especificada)

Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 14-1064 TPX - Saffron, 17-6153 TPX - Fern Green e 19-4024 TPX - Dress Blues

Puxador emborrachado TPE90 preto

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile VERDE tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G

ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CALÇA MASCULINA / PA.014.20

DITEC Confecionado no tecido moleton composição 50% algodão e 50% poliester com gramatura de 320g/m2 (marca referência RVB ou similar)

MKT Cós com elastico 45mm interno (marca referência ESTRELA ou similar) rebatidos com elastiqueira 4 agulhas e cordão ajustador com saída externa

RH 8 64 67 40 10 10 1 200 Vista frontal falsa pespontada na reta 1 agulha, bolsos laterais "tipo faca" rebatidos na máquina reta 1 agulha

DESFILE Um bolso traseiro chapado de 13x12cm rebatidos na máquina reta 1 agulha (lado direito)

200 Produto com fundilho recortado para melhor caimento no gancho. Aplicação de travete no entrepernas e nas barras como reforço de segurança 

Produto com ziper de 18cm (marca referência YKK ou similar) na cor da peça nas laterais a partir das barras

Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantones 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa bandeira do Brasil PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos:PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G
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ITEM MODELO
QUANT.

CONTRATO
GRADES PP P M G GG 3G 4G 5G 6G

TAM.

ÚNICO
TOTAL CAMISA POLO MASCULINA POLIESTER / PA.043.20 (AZUL)

DITEC Confeccionada em malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) - microfibra acabamento dry, ou seja, com rápido transporte de suor (serão feitos testes de comprovação de tecnologia)

MKT Decote v com gola do próprio tecido do corpo malha 100% poliester com gramatura 141g/m2 texturado (marca referência ARTESTYL ou similar) com entretela 

RH 8 64 67 40 10 10 1 200 Produto com fechamento em overloque ponto cadeia em fio 100% poliamida (marca referência ESTRELA ou similar) e rebatido em linha 100% poliester (marca referência COAST CORRENTE ou similar) 

DESFILE Costuras externas rebatidas em galoneira e gola prespontada 1 agulha em máquina reta. Aplicação de travete nas barras para travamento das costuras

200 Aplicação de transfer externo com adesivo termocolante em película composição 100% poliuretano processo DFT (logo CPB até 3,7x6,2cm e BRASIL até 23x4,7cm) - acetado, verniz para desmolde, tintas a base de água e bloqueador

Localização da aplicação transfer conforme book - tamanho M (seguir a grade de modo proporcional)

Pantone 19-4024 TPX - Dress Blues

Aplicação de etiqueta 5,5x3,5cm externa listras verde e amarela PQN tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta 4x2,5cm interna cetim na cor branca com braile AZUL tecida em tear de jacquard de composição 100% poliéster

Aplicação de etiqueta de marca interna em transfer (composição 100% poliuretano) e etiqueta de composição interna lateral de acordo com as Normas do IMETRO

Etiqueta de papel personalizada com dobra 5x14cm (LxA) aberto e 5x7cm (LxA) fechado e furo de 4mm em papel couchê fosco 300g, laminação fosca BOPP, 4x4. Cordão de nylon transparente

Embalagem em saco plástico de polipropileno com pigmento natural, solda nas laterais e aba de 50mm com fechamento em fita adesiva

Grade de Tamanhos: PP/P/M/G/GG/3G/4G/5G/6G
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