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Odzież promocyjna

Moda

Uneek Clothing

Dla świadomych jakości oraz mody
Oferta
brytyjskiego
producenta odzieży promocyjnej Uneek Clothing
to bogactwo kolorów,
modnych fasonów, wysokiej jakości materiałów
oraz rozmiarów sięgających nawet do 6XL.

Katalog Uneek Clothing
2019 urzeknie Klientów
swoim przejrzystym podziałem na kategorie produktowe oraz prostym
przekazem
kluczowych
informacji – a wszystko
to na 150 pięknie zilustrowanych stronach. Interesujące pozycje z kolekcji
koszulek Polo, T-Shirtów,
bluz, koszul, kurtek, a
także odzieży sportowej,
roboczej i ostrzegawczej.
Oto prezentacja wybranych z nich.
T-shirty i koszulki Polo
Koszulka Polo UC101
Classic Poloshirt to synonim mody i komfortu.
Uszyta z mieszanki materiałów (50% poliestru,
50% bawełny) i barwiona reaktywnie. Posiada
wzmocniony
kołnierzyk
i guziczki w kolorze koszulki. Przystosowana do
prania w temperaturze 60
°C. Dostępna jest w 17 kolorach i rozmiarach od XS
do 6XL. Idealna do znakowania techniką haftu.

 Kurtka z kolekcji odzieży
ostrzegawczej UC803.
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Dla zwolenników odzieży uszytej z czystej bawełny, marka Uneek Clothing
poleca klasyczny T-Shirt
UC301.
Charakteryzuje
się on między innymi
podwójnymi szwami,
wzmocnieniami na
ramionach i przy
kołnierzyku. Dzięki
zastosowaniu
wstępnego
prania
enz ymat ycznego,
UC301 jest wyjątkowo miękki, „nie zbiega się” podczas kolejnych prań i zachowuje
swój kształt. Klienci
mają do wyboru 19
kolorów oraz rozmiary
od XS do 6XL.
Bluzy i Sofshelle
Bluzę UC203 Classic
Sweatshirt wyróżniają wyjątkowy wygląd
oraz komfort podczas
jej użytkowania. Materiał, z którego została
uszyta to mieszanka
bawełny z poliestrem.
Bluza posiada podwójne
szwy przy kołnierzu, rękawach i ramionach oraz została poddana farbowaniu
barwnikami reaktywnymi.
Producent oferuje ją w 15

UX1 UX Polo.
(Zdjęcia: Uneek Clothing)

modnych kolorach i rozmiarach od XS do 6XL.
Fani bogatej, a także ciekawej kolorystyki

Uneek Clothing

Klasyczny T-shirt UC301.
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będą zachwyceni bluzą
z kapturem UC509 Deluxe
Hooded Sweatshirt, oferowanej aż w 30 kolorach!
Modny fason, wyjątkowo
miękki materiał (60% bawełny, 40% poliestru), podwójne szwy, wzmocniony
kołnierz, kieszeń typu
„kangurka”, sznurki w
kolorze bluzy i wiele innych praktycznych detali.
Przekonają do siebie każdego – modnie uszyte, charakteryzujące się wysoką
jakością kurtki Sofshell
UC612/613 Classic Full Zip
Soft Shell Jacket. Uszyte
z trójwarstwowego, odpornego na wodę materiału
typu fleece oraz wyposażone w 3 membrany. Zewnętrzna membrana (93%
poliester, 7% elastan),
środkowa membrana (TPU,
oddychający i wiatroszczelny materiał) oraz wewnętrzny materiał (ciepły
i przyjemny w dotyku materiał mikrofleece). Kurtki
są wyjątkowo odporne na
działanie wiatru i deszczu,
posiadają również wodoodporne zamki oraz regulowany ściągacz. Oferowa-
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damskie koszulki polo,
bluzy bez oraz z kapturem,
jak również kurtki fleece
i sofshell.
W kolekcji dominuje
materiał poliestrowy lub
mieszany, jak w przypadku koszulek Polo czy bluz
(50% bawełny, 50% poliestru). Linia proponowana
jest w rozmiarach od XS
do 4XL.

Bluza z kapturem
UC509 Deluxe Hooded Sweatshirt.

ne w kolorach: niebieskim,
czerwonym, czarnym.
Linia UX
Niezwykła i ujmująca
swoją jakością, fasonem
„Contemporary Fit” oraz
modną kolorystyką. Taka
jest linia odzieży UX, zawierająca męskie oraz

Odzież ostrzegawcza
Brytyjska marka Uneek
Clothing posiada w swojej ofercie również odzież
ostrzegawczą dla dorosłych oraz dzieci.
Klienci mają do wyboru koszulki, bluzy, kurtki,
spodnie oraz kamizelki
w kolorze żółtym lub pomarańczowym.
Każda pozycja spełnia wymagania oraz normy odzieży ochronnej
i ostrzegawczej (N471 Klasa1/2 lub 3, EN 343 Klasa
3:1, GO/RT 3279, 89/686/
EEC), posiada wodoszczelne szwy oraz paski odblaskowe o szerokości 50 mm
i wiele innych, praktycznych detali.
www.uneekclothing.com
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