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KOSZULKA Z GRAFIKĄ - JESVS
CENA:

43,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 7 DNI
Numer katalogowy: 5

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
ROZMIAR XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL DAMSKA L
DAMSKA XL DAMSKA 2XL DAMSKA 3XL DZIECIĘCA
9-11 DZIECIĘCA 12-14

OPIS PRZEDMIOTU
Koszulka z nadrukiem chrześcijańskim
Opis nadruku:
Duża graﬁka utworzona z liter JESVS (Jesus)
Nadruk można wykonać na koszulkach klasycznych, damskim i dziecięcych.

Teraz koszulki dziecięce 3,00 zł taniej!
Dostępne rozmiary w kolorze czarnym i czerwonym:
dziecięce: 9-11, 12-14,
klasyczne: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
damskie: L, XL, XXL, 3XL
Zawsze jest możliwa wymiana koszulki na inny rozmiar. Lecz aby uniknąć dodatkowych kosztów przesyłek, bardzo
prosimy o zapoznanie się z Tabelą Rozmiarów. Szczególnie przy zamawianiu damskich koszulek. Rozmiary naszych
koszulek są standardowymi rozmiarami i nie odbiegają znacząco od innych koszulek dostępnych na rynku. Mogą być
jedynie mniej szerokie (nowoczesny krój). Jeżeli mężczyzna na co dzień nosi rozmiar L, to śmiało może zamówić koszulkę
w tym samym rozmiarze. Jeżeli kobieta nosi damską koszulkę w rozmiarze M, to może zamówić koszulkę damską w

takim samym rozmiarze, pamiętając o tym że w tych samych rozmiarach, koszulki damskie są węższe niż koszulki
klasyczne/męskie
Opis koszulek:
Nasze nadruki wykonujemy na koszulkach wysokiej jakości.
Koszulki zostały starannie wybrane z pośród wielu marek, tak aby mogły być noszone jak najdłużej!
Koszulka T-shirt klasyczna #E190 B&C
• 185 g/m² • 100% bawełna, pre-shrunk oraz ring-spun • Wąski ściągacz przy dekolcie • Taśma wzmacniająca na karku
• Podwójne szwy na dole i przy rękawach, bez szwów bocznych • Temperatura prania: do 40°C • Nowoczesny krój •
Można suszyć w suszarce bębnowej
Koszulka damska #E190 B&C
• 185 g/m² • 100% bawełna, pre-shrunk oraz ring-spun • Wąski ściągacz przy dekolcie • Taśma wzmacniająca na karku
• Boczne szwy • Temperatura prania: do 40°C • Nowoczesny krój • Można suszyć w suszarce bębnowej
T-shirt dziecięcy JHK 155.
• 155 g/m² • 100% bawełna stabilizowana • Dopasowany do sylwetki • Ściągacz wzmocniony lycrą • Taśma
wzmacniająca pod ściągaczem • Podwójne szwy na ramionach i spodzie koszulki • Temperatura prania: do 40°C

Można zamówić koszulki w innym kolorze. W tym przypadku koszulki ściągane będą pod konkretne zamówienie i
termin wysyłki może wydłużyć się do 14 dni. Wybrany kolor koszulek proszę podać w wiadomości, w momencie
składania zamówienia.
Jeżeli potrzebujesz cieńszej koszulki w gramaturze 150, również jest to możliwe i proszę nas o tym poinformować w
wiadomości zamówienia.
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