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Bluzy męskie
Model:
BLPR-WEEK300

Materiał:
55% bawełna, 45% poliester

Rozmiary:
s, m, l, xl, xxl

Gramatura:
300 g/m2

Opis:
dzianina szczotkowana; elastyczny ściągacz

Kolory:

Model:
BLPR-TEDDY340

Materiał:
60% bawełna, 40% poliester

Rozmiary:
s, m, l, xl, xxl

Gramatura:
340 g/m2

Opis:

Kolory:

ciepła, gruba bluza męska; kaptur ze stójką; kieszenie
na zamek; elastyczny ściągacz; materiał wewnątrz
szczotkowany
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Model:
BLPR-RUNNER280

Materiał:
80% bawełna, 20% poliester

Rozmiary:
s, m, l, xl, xxl

Gramatura:
280 g/m2

Opis:
bluza męska z kapturem; kaptur ze stójką; kieszeń
typu kangurka; dzianina french terry

Kolory:

Model:
BLPR-ZIPPER300

Materiał:
55% bawełna, 45% poliester

Rozmiary:
s, m, l, xl, xxl

Gramatura:
300 g/m2

Opis:
raglanowe rękawy; kołnierz ze stójką; elastyczny
ściągacz

Kolory:
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Bluzy damskie
Model:
BLPR-LADIESWEEK300

Materiał:
55% bawełna, 45% poliester

Rozmiary:
xs, s, m, l, xl, xl+

Gramatura:
300 g/m2

Opis:
dzianina szczotkowana; elastyczny ściągacz

Kolory:

Model:
BLPR-LADIESTEDDY340

Materiał:
60% bawełna, 40% poliester

Rozmiary:
xs, s, m, l, xl, xl+

Gramatura:
340 g/m2

Opis:

Kolory:

ciepła, gruba bluza damska; kaptur ze stójką; kieszenie na zamek; elastyczny ściągacz; materiał wewnątrz
szczotkowany
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Model:
BLPR-LADIESRUNNER280

Materiał:
80% bawełna, 20% poliester

Rozmiary:
xs, s, m, l, xl, xl+

Gramatura:
280 g/m2

Opis:
bluza damska z kapturem; kaptur ze stójką; kieszeń
typu kangurka; dzianina french terry

Kolory:
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