Czapki

Z DASZKIEM

KPK Group sp. z o.o. jest firmą zajmującą się projektowaniem oraz produkcją odzieży z dowolnym nadrukiem lub haftem. W naszym asortymencie mogą Państwo znaleźć odzież oraz akcesoria charakteryzujące się unikalnym wzornictwem. Naszym klientom oferujemy także wykonanie nadruku lub
haftu według nadesłanego projektu/grafiki. Firma posiada własny park maszynowy oraz wykwalifikowany personel z wieloletni doświadczeniem co przekłada się na jakość wykonywanych usług.
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Model:
BS-001
Materiał:
twill bawełniany

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
Czapka z daszkiem typu militarka

Kolory:

BS-001BL

BS-001GR

BS-001KH

BS-001WH

Model:
BS-002
Materiał:
gruba bawełna drapana

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
Czapka z daszkiem - 6 paneli, sandwicz w daszku,
pasek z metalową klamrą

Kolory:

BS-002BL-G

BS-002BL-GR

BS-002BL-OR

BS-002BL-R

BS-002BL-WH

BS-002BT-G

BS-002BT-WH

BS-002GR-BL

BS-002NAV-G

BS-002NAV-R

BS-002NAV-W

BS-002R-B

BS-002ROY-WH

BS-002ST-N

BS-002WH-N

BS-002Y-BL

Wszystkie zamieszczone w prospekcie zdjęcia, grafiki oraz opisy są chronione prawem autorskim i należą do KPK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Miedzianej 5 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000461647. Żaden fragment publikacji nie może być powielany lub rozpowszechniany bez uprzedniego zezwolenia.
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Model:
BS-003
Materiał:
gruba bawełna drapana

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
Czapka z daszkiem - 6 paneli, zapięcie rzep

Kolory:

BS-003BL-R

BS-003BL

BS-003BR

BS-003BTL

BS-003CHA-B

BS-003CH

BS-003CY

BS-003GR-B

BS-003MAR

BS-003NAT

BS-003NAV-R

BS-003NAV

BS-003OR

BS-003PI

BS-003PRPL

BS-003R-BL

BS-003R

BS-003ROY

BS-003SKY

BS-003WH

BS-003WH-R

BS-003WH-RO

BS-003Y

BS-003WH-BT

Model:
BS-004
Materiał:
gruba bawełna drapana

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
Czapka z daszkiem - 6 paneli, zamszowy daszek i
guzik, zapięcie na rzep

Kolory:

BS-004BL-GR

BS-004BL-R

BS-004BL-TA

BS-004BTL-TA

BS-004NAV-TA

Wszystkie zamieszczone w prospekcie zdjęcia, grafiki oraz opisy są chronione prawem autorskim i należą do KPK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Miedzianej 5 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000461647. Żaden fragment publikacji nie może być powielany lub rozpowszechniany bez uprzedniego zezwolenia.
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Model:
BS-005
Materiał:
100% poliester

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
Czapka z daszkiem - 6 paneli , zapięcie rzep

Kolory:

BS-005BL

BS-005BL

BS-005BTL

BS-005NAV

BS-005R

BS-005WH

Model:
BS-006
Materiał:
Premium American Twill

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
Czapka z daszkiem - daszek typu sandwicz, lamówka
w koronie, pasek z metalową klamrą , usztywniana, 6
paneli , profilowany daszek

Kolory:

BS-006BL-G

BS-006BL-R

BS-006ROY-WH

BS-006WH-NA

BS-006BL-WH

BS-006CH-B

BS-006NAV-G

BS-006NAV-R

BS-006NA-WH

BS-006R-WH

Wszystkie zamieszczone w prospekcie zdjęcia, grafiki oraz opisy są chronione prawem autorskim i należą do KPK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Miedzianej 5 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000461647. Żaden fragment publikacji nie może być powielany lub rozpowszechniany bez uprzedniego zezwolenia.
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Model:
BS-007
Materiał:
nylon, siatka

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
Czapka z daszkiem typu trucker, 5 paneli, plastikowe
zapięcie

Kolory:

BS-007BL

BS-007NAV

BS-007R

BS-007ROY

BS-007WH-B

BS-007WH-|RO

Model:
BS-008
Materiał:
Oddychający poly twill

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
Czapka z daszkiem - 6 paneli, zapięcie rzep

Kolory:

BS-008BL-G

BS-008BL-R

BS-008BL-W

BS-008NAV-W

BS-008R-W

Wszystkie zamieszczone w prospekcie zdjęcia, grafiki oraz opisy są chronione prawem autorskim i należą do KPK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Miedzianej 5 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000461647. Żaden fragment publikacji nie może być powielany lub rozpowszechniany bez uprzedniego zezwolenia.
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Model:
BS-009
Materiał:
Spring woven fabric

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
Czapka z daszkiem - 6 paneli , zapięcie rzep, niski profil, pasek z klipsem

Kolory:

BS-009WH-N

BS-009NAV-W

BS-005BL-W

Model:
BS-010
Materiał:
Gruba bawełna drapana

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
Czapka z daszkiem - 6 paneli , profilowany daszek,
niski profil, zapięcie - pasek z mosiężną sprzączką

Kolory:

BS-010BL

BS-010BOT

BS-010NAV

BS-010R

BS-010ROY

BS-010ST

Wszystkie zamieszczone w prospekcie zdjęcia, grafiki oraz opisy są chronione prawem autorskim i należą do KPK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Miedzianej 5 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000461647. Żaden fragment publikacji nie może być powielany lub rozpowszechniany bez uprzedniego zezwolenia.
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Model:
BS-011
Materiał:
gruba bawełna drapana i spandex

Rozmiar:
M/L oraz L/XL

Opis:
full cap, usztywniana - 6 paneli, elastyczna taśma potna, profilowany daszek z naklejką

Kolory:

BS-011BL

BS-011ROY

BS-011R

BS-011WH

Model:
BS-012
Materiał:
gruba bawełna drapana

Rozmiar:
M/L oraz L/XL

Opis:
full cap, usztywniana - 6 paneli, elastyczna taśma potna, profilowany daszek z naklejką

Kolory:

BS-012ROZ

BS-012WH

BS-012BL

BS-012NAV

Wszystkie zamieszczone w prospekcie zdjęcia, grafiki oraz opisy są chronione prawem autorskim i należą do KPK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Miedzianej 5 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000461647. Żaden fragment publikacji nie może być powielany lub rozpowszechniany bez uprzedniego zezwolenia.
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Model:
BS-013
Materiał:
gruba bawełna drapana

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
usztywniana - 6 paneli, profilowany daszek

Kolory:

BS-013BL-WH-G

BS-013BL-WH-G

BS-013BL-WH-R

BS-013GR-WH-BL

BS-013NAV-WH-R

BS-013ST-WH-BL

BS-013ST-WH-GR

Model:
BS-014
Materiał:
bawełna chino

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
nieusztywniana - 6 paneli, niski profil, profilowany
daszek, zapięcie z mosiężną sprzączką

Kolory:

BS-014RU

BS-014BL

BS-014BLU

BS-014ST

BS-014BOT

BS-014CHAR

BS-014CRY

BS-014ECR

BS-014MUST

BS-014NAV

Wszystkie zamieszczone w prospekcie zdjęcia, grafiki oraz opisy są chronione prawem autorskim i należą do KPK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Miedzianej 5 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000461647. Żaden fragment publikacji nie może być powielany lub rozpowszechniany bez uprzedniego zezwolenia.
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Model:
BS-015
Materiał:
sztruks

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
profilowany daszek, zapięcie na rzep

Kolory:

BS-015BRW

BS-015BL

BS-015BLU

BS-015GR

BS-015GRY

BS-015PNK

Model:
BS-016
Materiał:
twill bawełniany

Rozmiar:
M/L oraz L/XL

Opis:
elastyczne zapięcie

Kolory:

BS-016BL-G

BS-016BL-R

BS-016BL-WH

BS-016BLU-WH

BS-016NAV-G

BS-016NAV-R

BS-016NAV-WH

BS-016RED-WH

BS-016WH-NAV

Wszystkie zamieszczone w prospekcie zdjęcia, grafiki oraz opisy są chronione prawem autorskim i należą do KPK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Miedzianej 5 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000461647. Żaden fragment publikacji nie może być powielany lub rozpowszechniany bez uprzedniego zezwolenia.
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Model:
BS-017
Materiał:
gruba bawełna drapana

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
zapięcie na rzep

Kolory:

BS-017R

BS-017BL

BS-017NAV

BS-017WH

Model:
BS-018
Materiał:
poliester

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
odblaskowa lamówka, usztywniana - 6 paneli, niski
profil, profilowany daszek, odblaskowe zapięcie na
rzep

Kolory:

BS-018YE

Wszystkie zamieszczone w prospekcie zdjęcia, grafiki oraz opisy są chronione prawem autorskim i należą do KPK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Miedzianej 5 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000461647. Żaden fragment publikacji nie może być powielany lub rozpowszechniany bez uprzedniego zezwolenia.
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Model:
BS-019
Materiał:
Akryl

Rozmiar:
one size fits all

Opis:
usztywniana - 6 paneli, płaski daszek z naklejką, plastikowe zapięcie

Kolory:

BS-019BL

BS-019BR

BS-019GR-BL

BS-019R

BS-019BLU

BS-019GRY

Wszystkie zamieszczone w prospekcie zdjęcia, grafiki oraz opisy są chronione prawem autorskim i należą do KPK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Miedzianej 5 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000461647. Żaden fragment publikacji nie może być powielany lub rozpowszechniany bez uprzedniego zezwolenia.

