
Catalog 2018



P

TEAR
OFF

COLECţIA Piccolio

Toate mărimile – atât pentru cei atletici, cât și pentru cei mai masivi  

Îmbrăcaţi la un preţ redus un oraș mai mic 

Asigurăm, de asemenea, și suportul de marketing 

Un camion plin de tricouri? Trebuie doar să cereţi! 

Curcubeul are șapte culori. Piccolio 27! 

Arătaţi lumii propriul brand de tricouri! 

La noi vă veţi simţi răsfăţat

Vorbiţi cu oamenii limba pe care o înţelege oricine. 
Spuneţi ce doriţi cu ajutorul tricoului :) 

Deschisă ideilor îndrăzneţe, și avantajoasă pentru portofelul dumneavoastră. 
Veţi vedea cât de multe puteţi face împreună!

Combinaţi variate croieli și culori, în așa fel încât să obţineţi efectul dorit. Îngăduiţi-vă 
luxul creativităţii neîncătușate și oportunitatea de a gândi într-adevăr în stil mare. 
Imprimaţi-vă pe tricou logoul dumneavoastră, sloganul sau imaginea, și îmbrăcaţi, 
de exemplu, un oraș mai mic, un festival muzical, sau o sală de sport mai mare. Graţie 

unui preţ excelent, vă puteţi permite să faceţi acest lucru. :)

Rupeţi ușor eticheta de pe tricouri și faceţi din acestea un suport perfect al unui brand 
sau mesaj arbitrar. Și, pentru că Piccolio face parte din familia produselor Adler, obţineţi 

cu el toate celelalte avantaje cu care sunteţi obișnuiţi în cazul acestui brand.
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Single Jersey, 100 % bumbac, 135 g/m2 

XS - 4XL

� ic�  unisex

tricou unisex, de gramaj redus

guler din material tip raiat 1x1

bandă întăritoare la nivelul gulerului, din același material

bandă întăritoare la umeri

tricou fără cusături laterale

etichetă detașabilă

Single Jersey, 100 % bumbac, 150 g/m2 

XS - 4XL

� ic�  unisex

tricou unisex, gramaj redus

guler din material tip raiat 1x1

bandă întăritoare la nivelul gulerului, din același material

bandă întăritoare la umeri

croială tubulară

etichetă detașabilă

* Compoziţia culorii poate să fie diferită:
culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză;
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză
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Double Face, 100 % poliester, 130 g/m2 

XS - 2XL, 4XL (doar pentru culoarea 00)

� ic�  unisex

tricou ușor din material fin, cu uscare rapidă

guler din material tip raiat 1:1

bandă întăritoare la nivelul gulerului, din același material

bandă întăritoare la umeri

modelul prezintă cusătri laterale

etichetă detașabilă

Single Jersey, 100 % bumbac, 175 g/m2 

XS - 4XL

� ic�  unisex

tricou unisex, de gramaj ridicat

guler din material tip raiat 1x1

bandă întăritoare la nivelul gulerului, din același material

bandă întăritoare la umeri

croială tubulară

etichetă detașabilă

* Compoziţia culorii poate să fie diferită:
culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză;
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză
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Single Jersey, 100 % bumbac, 135 g/m2 

4 - 12 ani

� ic�  de copii

tricou de copii, cu gramaj redus

guler din material tip raiat 1x1

bandă întăritoare la nivelul gulerului, din același material

modelul prezintă cusături laterale

etichetă detașabilă

Single Jersey, 100 % bumbac, 150 g/m2 

XS -2XL, 3XL (doar pentru culorile 00, 01)

� ic�  unisex

tricou unisex cu mânecă lungă, cu gramaj redus

guler din material tip raiat 1x1

bandă întăritoare la nivelul gulerului, din același 

material

bandă întăritoare la umeri

croială tubulară

* Compoziţia culorii poate să fie diferită:
culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză;
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză
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Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester, 
170 g/m2

S - 3XL, 4XL (doar pentru culorile 00, 01)

� ic�  p� o de bărbaţi

tricou de bărbaţi cu ţesătură pique, de gramaj mediu

material tip raiat 1x1 la guler și la tivul mânecii

fentă cu 3 nasturi de culoarea materialului

modelul prezintă cusături laterale

etichetă detașabilă

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester, 
170 g/m2 
S - 2XL, 3XL (doar pentru culorile 00, 01)

� ic�  p� o de damă

tricou de damă cu ţesătură pique, de gramaj mediu

material tip raiat 1x1 la guler și la tivul mânecii

fentă îngustă cu 3 nasturi de culoarea materialului

modelul prezintă cusături laterale

etichetă detașabilă
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pătură de fl� cehan� ac unisex

Fleece, 100 % poliester, 200 g/m2

120 x 150 cm (rulată 30 x 12 cm)

pătură din fleece cu margini rotunde, ușor de împachetat și 
depozitat

tivită pe întreaga circumferinţă

prevăzută cu bandă de cauciuc pe margini pentru o mai 
bună fixare

tratament antipilling pe partea superioară

etichetă detașabilă

French terry, interior pieptănat, 
50 % bumbac, 50 % poliester, 260 g/m2

XS - 3XL

hanorac de gramaj redus

baza inferioară, gulerul și manșetele din material 
tip raiat 1:1, cu 5 % elastan

cusăturile umerilor întărite

etichetă detașabilă

* Compoziţia culorii poate să fie diferită:
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză
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Twill, 100 % bumbac, 120 g/m2

reglabilă

şapcă unisex

șapcă cu șase paneluri din bumbac, cu gramaj redus

găuri de ventilaţie brodate

mărime reglabilă cu ajutorul benzii cu scai

etichetă detașabilă

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă, 
90 g/m2

47 x 36 cm

rucsac

rucsac din pânză neţesută, două șnururi negre din poliester

prezintă două şnururi negre din poliester inele de metal

cusături laterale

etichetă detașabilă

sacoșă de cumpărături

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă, 90 g/m2

45 x 40 cm, mâner 70 cm

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă, 90 g/m2

45 x 40 cm, mâner 70 cm

sacoşă medie pen� u cumpărături

sacoșă medie de cumparături din pânză neţesută

două mânere pentru purtare în mână sau pe umăr

alternativă accesibilă pentru pungile de plastic

cusături în X pe mânere pentru mai multă stabilitate

etichetă detașabilă

sacoșă de dimensiuni mici, din pânză neţesută, ideală 
pentru personalizare

practică și ușor de depozitat

lungimea mânerelor potrivită pentru purtare în mână 
sau pe umăr

cusături încrucișate pentru o rezistenţă mai mare

etichetă detașabilă
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