
TEAR OFF

TEAR OFF LABEL

Wszystkie produkty z nowej linii Piccolio posiadają odrywane 
metki typu TEAR OFF. 

Z kolekcją Piccolio® tak łatwo można sprawić przyjemność czymś nowym. Szeroka gama 
produktów w korzystnej cenie, wesoła kolorystyka i proste kroje pozwalają uzyskać nawet 
najbardziej zwariowane nadruki, które zwrócą na siebie uwagę. Piccolio ułatwia także życie - 
odrywana etykieta może zostać zastąpiona własną. Festiwale, teambuilding, wielkie eventy, 
Piccolio świetnie się tam odnajdzie.PICCOLIO®

 
Powiedz to koszulką
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* Skład materiału może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
odrywana metka

koszulka unisex

bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
odrywana metka

koszulka unisex

bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
odrywana metka

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna 
135 g/m2, XS - 4XL

Single Jersey, 100 % bawełna
150 g/m2, XS - 4XL

Single Jersey, 100 % bawełna 
175 g/m2, XS - 4XL
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PIXEL P81

PELICAN P72

PROGRESS LS P75
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KIDS

EXTRA DRY

* Skład materiału może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

gładki, szybkoschnący materiał
krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
odrywana metka

koszulka unisex

krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
odrywana metka

koszulka dziecięca

koszulka unisex z długim rękawem
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
wzmocniony szew na ramionach
odrywana metka

koszulka unisex

Double Face, 100 % poliester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL tylko w kolorze 00)

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm 

135 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna
150 g/m2, XS -3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)
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JOY P21

JOY P22

ZERO P41
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GENTS
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TEAR OFF

LADIES

DUO

* Skład materiału może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
odrywana metka

koszulka polo męska

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
odrywana metka

koszulka polo damska

prosty krój ze szwami bocznymi
szew wzmacniający na ramionach
dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
nieczesana strona wewnętrzna
 odrywana metka

Bluza Unisex

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
170 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01)

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
170 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

Terry, nieczesana strona wewnętrzna, 
50 % bawełna, 50 % poliester

260 g/m2, XS - 3XL
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SUNSHINE P31
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KIDS

BLANKY P94

krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu
 odrywana metka

czapka unisex

praktyczne i łatwe do złożenia
owerlokowe przeszycia wokół obwodu
zabezpieczenie gumką
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie
 odrywana metka
150 x 120 cm (złożony 30 x 12 cm)

Koc Polarowy

Twill, 100 % bawełna
120 g/m², nastawialny

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
 200 g/m², uni
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BUBBLE P93
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praktyczna i łatwa w przechowywaniu
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
szwy krzyżowe na paskach dla większej odporności
odrywana metka
wymiar torby 37 x 28 cm, uchwyty 60 x 2,5 cm

Torba na zakupy

praktyczna i łatwa w przechowywaniu
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
szwy krzyżowe na paskach dla większej odporności
 odrywana metka
wymiar torby 45 x 40 cm, uchwyty 70 x 2,5 cm

Torba na zakupy

ściągacz do regulacji
2 sznurki poliestrowe w kolorze 01
wzmocnione dole rogi podwójnym materiałem i metalowymi pierścieniami
odrywana metka
rozmiar plecaka 47 x 36 cm

plecak

Włóknina, 100 % polipropylen
90 g/m², uni

Włóknina, 100 % polipropylen
90 g/m², uni

Włóknina, 100 % polipropylen
90 g/m², uni P
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