LIBERTY SANDWICH 2.86€ +pv

ZOOM PIPING SANDWICH 2.49€ +pv

Spalvos: raudona/balta, juoda/balta, ta siai žalia/balta, royal/balta, ta siai ėly a/ alta;
ta siai ėly a/ta siai ėly a, pilka/balta, balta/balta, chaki/chaki, chaki/ta siai ėly a
MEDŽIAGA:

% ŠUKUOTA MEDVILNĖ; UNIVERSALUS DYDIS



6 pa elių



Reguliuojamas



Juostelė prakaitui:



MEDŽIAGA:


etali is užsegi as

% MEDVILNĖ - 65% POLIESTERIS; UNIVERSALUS DYDIS
pa elių



Užsegi as reguliuojamas lipnia juostele



Juostelė prakaitui:

Daugiasluoksnis snapelis



Dekora ija: papildo ai apsiūtas s apelis



Įsiūtas žiedelis ve tilia ijai



Dekora ija: papildo ai apsiūta užsegi o juostelė



Kieta prieki ė pa elė



Ko trasti gų spalvų s apelis



Lenktas snapelis



Daugiasluoksnis snapelis



6 eilės siūlių a t s apelio



Įsiūtas žiedelis ve tilia ijai



Kieta prieki ė pa elė



Lenktas snapelis



4 eilės siūlių a t s apelio

%

edvil ė - 65% poliesteris

%

edvil ė - 65% poliesteris

START FIVE 1.44€ +pv

MEDŽIAGA:

% MEDVILNĖ; UNIVERSALUS DYDIS

START FIVE SANDWICH 1.69€ +pv

MEDŽIAGA:

% MEDVILNĖ; UNIVERSALUS DYDIS



5 pa elių





Užsegi as reguliuojamas lipnia juostele



Užsegi as reguliuojamas lipnia juostele



Poliesterio juostelė prakaitui



Poliesterio juostelė prakaitui



Įsiūtas žiedelis ve tilia ijai



Daugiasluoksnis snapelis



Kieta prieki ė pa elė



Įsiūtas žiedelis ve tilia ijai



Lenktas snapelis



Kieta prieki ė pa elė



6 eilės siūlių a t s apelio



Lenktas snapelis



6 eilės siūlių a t s apelio

pa elių

PILOT PIPING SANDWICH 4.08€ +pv

MEDŽIAGA:

SPORT SANDWICH 3.13€ +pv

% ŠIAUŠTA MEDVILNĖ; UNIVERSALUS DYDIS



6 pa elių



Užsegi as



Medvil i ė juostelė prakaitui

MEDŽIAGA:



Dekora ija: papildo ai apsiūtas s apelis





Dekora ija: papildo ai apsiūta užsegi o juostelė



Reguliuojamas metalinis užsegi as



Daugiasluoksnis snapelis



Juostelė prakaitui:



Ko trasti gų spalvų s apelis



Daugiasluoksnis snapelis



Įsiūtas žiedelis ve tilia ijai



Įsiūtas žiedelis ve tilia ijai



Kieta prieki ė pa elė



Kieta prieki ė pa elė



Lenktas snapelis



Lenktas snapelis



6 eilės siūlių a t s apelio

etali is.
% MEDVILNĖ; UNIVERSALUS DYDIS

pa elių

%

edvil ė - 65% poliesteris

FOREVER 5.33€ +pv

TANK 1.44€ +pv

MEDŽIAGA:
MEDŽIAGA:

% PLAUNAMA MEDVILNĖ; DYDIS: S/M; L/XL;

% ŠUKUOTA MEDVILNĖ: UNIVERSALUS DYDIS



Ar ijos stiliaus kepurė



Panama



Užsegi as reguliuojamas lipnia juostele



Medvil i ė juostelė prakaitui sugerti



Juostelė prakaitui:



Įsiūtas žiedelis ve tilia ijai



Mi kšta prieki ė pa elė



Lenktas snapelis



4 eilės siūlių a t s apelio



Apsiūtas snapelis



eilės siūlių sutvirti a kepurėlės apati ę dalį.

%

edvil ė - 65% poliesteris

SNAP BACK 3.49€ +pv

SNAP COLOUR Likutis 6.06€ +pv

MEDŽIAGA: 100% AKRILINAS; UNIVERSALUS DYDIS

MEDŽIAGA: 100% AKRILINAS; UNIVERSALUS DYDIS



6 pa elių



6 panelių



Lygus snapelis



Lygus snapelis



Užsegi as: užspaudžia a plastiki ė juostelė.



Užsegi as: užspaudžia a plastiki ė juostelė.



Juostelė prakaitui:



Juostelė prakaitui:



Įsiūtas žiedelis ve tilia ijai



Įsiūtas žiedelis ve tilia ijai



Kieta prieki ė pa elė



Kieta prieki ė pa elė



Sublimacinė spauda



Lipdukas ant snapelio




%

eilės siūlių a t s apelio
Lipdukas ant snapelio

edvil ė - 65% poliesteris

%

edvil ė - 65% poliesteris

SNAP FANTASY Likutis 7.48€ +pvm

MEDŽIAGA: 100% AKRILINAS; UNIVERSALUS DYDIS

RAPPER

MEDŽIAGA:

2.77€ +pv

% ŠUKUOTA MEDVILNĖ: UNIVERSALUS DYDIS



6 pa elių



5 panelių



Lygus snapelis



Lenktas snapelis



Užsegi as: užspaudžia a plastiki ė juostelė.



Užsegimas: užspaudžiama plastikinė juostelė



Juostelė prakaitui:



Kieta priekinė panelė



Įsiūtas žiedelis ve tilia ijai



6 eilės siūlių ant snapelio



Kieta prieki ė pa elė



Tinklinis galas



Sublimacinė spauda



Tinklinias šonas



Lipdukas ant snapelio



Kieta priekinė panelė



6 išsiuvinėtos juostos ant snapelio

%

edvil ė - 65% poliesteris

•

ZOOM 2.26€ +pv

LIBERTY FIVE BUCKLE 2.20€+pv

MEDŽIAGA:

MEDŽIAGA:

% MEDVILNĖ - 65% POLIESTERIS; UNIVERSALUS DYDIS

pa elių

•

Užsegi as reguliuoja as lip ia juostele

•

Juostelė prakaitui:

•

Įsiūtas žiedelis ve tilia ijai

•

Kieta prieki ė pa elė

•

Lenktas snapelis

•

%

eilės siūlių a t s apelio

edvil ė - 65% poliesteris

% ŠUKUOTA MEDVILNĖ: UNIVERSALUS DYDIS



5 pa elių



Reguliuojamas metalinis užsegi as



Kieta prieki ė pa elė



Lenktas snapelis



6 eilės siūlių a t s apelio

FREEDOM BASIC 1.29€ +pv

MEDŽIAGA: 100% POLIESTERIS; DYDIS: 49 X 25 CM



BANDANA stiliaus kepurė



Daugiafunk i ė juosta

EXTREME 4.11€ +pv

MEDŽIAGA: 9 % MEDVILNĖ - 5% ELASTANAS; UNIVERSALUS DYDIS

PIER THINSULATE 3.95€ +pv

MEDŽIAGA: 100% AKRILAS; UNIVERSALUS DYDIS



Medžiagi ė kepurė



Medžiagi ė kepurė su atle kia u kraštu



Svoris 68G



Svoris 65G



Dvipusė



THINSULATE ** izoliacinis medžiagos sluoksnis



Dvigubo sluoksnio audinys



Ti ka devėti ekstre alio is oro sąlygo is



Poliari ės vil os audi ys

**Thinsulate pašilti i ui skirta si teti ė edžiaga. Nesugeria ti drėg ės, greitai
džiūsta ti ir sulaika ti šilu ą et sudrėkusi. Ši edžiaga esusiploja ir eprara da
savo savybių kaip daugu a pašilti i ui audoja ų atūralių edžiagų.
TM

PUPPY 2.49€ +pv

SCIARPA PUPPY 3.42€ +pv

MEDŽIAGA: 100% POLIESTERIO; UNIVERSALUS DYDIS

MEDŽIAGA : 100% POLIESTERIS; DYDIS: 150 X 25 CM





Šalikas

pa elių



Medžiagi ė kepurė su atle kia u kraštu



Svoris apie 230G/M2



Svoris 230G/M2



Poliari ės vil os



Poliarinis flisas*



Apsiūti kraštai

* Megztas iš poliesterio
taip gaunamas flisas.

ikropluokštų. Šis

ezgi ys yra šiauštas iš vil os ar a a iejų pusių,

edžiaga

WIND 2.07€ +pv

STORM 2.26€ +pv

MEDŽIAGA: 100% AKRILINAS; UNIVERSALUS DYDIS

MEDŽIAGA: 100% AKRILINAS; UNIVERSALUS DYDIS



Medžiagi ė kepurė su atle kia u kraštu



Svoris 62G




Megzta kepurė



Svoris 68G




eilės siūlių
Dvigu o sluoks io

edžiaga

siūlės

TECHNO FLAP

6.37€ +pv

URBAN TECHNO FLAP

6.83€ +pvm

MEDŽIAGA: 100% NEILONAS - 100% POLIESTERIS; UNIVERSALUS DYDIS
AUDINYS: 100% NAILONAS - 100% POLIESTERISDYDIS: VIENAS DYDIS
TINKANTI VISIEMS



6 pa elių



Užleidi as a t ausų



Visiškai užtraukia as galas



Užtraukia as galas su fiksatoriu i





FORMA: ARMY



KEPURĖ SU AUSELĖMIS



GALE VISIŠKAI UŽVERŽTA

Pa ušalas- flisas



UŽVERŽIAMA VIRVELE IR KAIŠTUKU



Dekoracija – papildo a, apiūta juosta a t s apelio



PILNAS FLISO PAMUŠALAS VIDUJE



Įspaustas



METALINĖS ĄSELĖS



Mi kšta prieki ė pa elė



NESTRUKTŪRUOTA PRIEKINĖ PANELĖ



Lenktas snapelis



LENKTAS SNAPELIS



PAPUOŠIMAS ANT PRIEKIO



etali is žiedelis ve tilia ijai

eilės siūlių a t s apelio

SNOBBY 5.44€ +pv

100% AKRILAS DYDIS: VIENAS DYDIS TINKANTI VISIEMS
•

ILGA BEANIE KEPURĖ

•

6 SIŪLĖS

•

•

SVORIS: APIE 65G

DVISLUOKSNĖ MEDŽIAGA

