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Roly

Podbój rynku sportowej
odzieży reklamowej
Hiszpańska marka odzieży reklamowej Roly stała się
w ostatnich latach doskonałą opcją dla osób poszukujących tekstyliów w obszarze
sportowym. Dostępna w
stałej ofercie dystrybutora firmy jettStudio cieszy
się ogromną popularnością
i stanowi kluczowy asortyment produktów dostępnych
w opcji dostawy 24h.
Sport przestał stanowić
jedynie element zdrowego
stylu życia. Stał się wręcz
modny. Różnorodność sportowych aktywności pozwoliła stworzyć nowe grupy
konsumentów, które przywiązują istotną wagę do
odzieży noszonej w trakcie treningu. Proponowana przez jettStudio odzież
a także akcesoria sportowe
Roly stanowią świetną alternatywę na naszym rynku,
spełniają oczekiwania klien-

Koszulka techniczna
CA0425 Montecarlo. (Zdjęcie: Roly)
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tów a jednocześnie są dostępne w konkurencyjnych
cenach. Produkty Roly są
sukcesywnie udoskonalane
pod względem składu materiałów, kroju
i funkcjonalności, dzięki
czemu w ofercie dystrybutora znajdujemy tekstylia
sportowe dla szerokiej gamy
odbiorców, zarówno dla odbiorców
indywidualnych,
jak i zespołów uprawiających sporty grupowe.
Dla zespołów sportowych
Kolekcja Roly skierowana do zespołów sportowych
skoncentrowana jest od
wielu lat na świecie piłki
nożnej. Oferta składa się z
szerokiej gamy stroi sportowych dostępnych w wielu
opcjach
kolorystycznych
i różnorodnym wzornictwie.
Najpopularniejsze propozycje producenta to modele:
CJ0429 Salas, CJ0433 Pre-

mier, CJ0452 Racing, CJ0457
United. Kolekcję uzupełniają takie niezbędne ubrania
i akcesoria jak dresy CH0314
Acropolis, spodnie termiczne LG0458 Better, skarpety
CE0491 Soccer czy torby
sportowe BO7111 Striker.
Tkaniny techniczne
Stopniowe wprowadzanie tkanin technicznych w

produktach Roly sprawiło,
że marka ta posiada obecnie szeroką gamę odzieży
technicznej w swojej kolekcji sportowej. Wszystkie
proponowane przez producenta koszulki oraz spodenki sportowe wykonane są
z oddychającej i szybkoschnącej tkaniny, która w
trakcie aktywności fizycznej

Roly z wykorzystaniem tkaniny
CA6654 Austin. (Zdjęcie: Roly)

Koszulka na ramiączkach
CA6656 Aida. (Zdjęcie: Roly)

Dla zespołów sportowych:
CJ0457 United. (Zdjęcie: Roly)
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Torba sportowa BO7111 Striker. (Zdjęcie: Roly)
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ułatwia odprowadzanie wilgoci. Odzież wykonana z tej
tkaniny jest idealna dla różnych dyscyplin sportowych sprawdza się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych,
jak i na otwartym powietrzu.
Marka Roly to nie tylko
szeroki wybór dla osób aktywnych w różnych dziedzinach sportu. To także
bogata oferta zarówno dla
mężczyzn, kobiet, jak i dzieci. Producent oferuje szeroką gamę ubrań dostępnych
w wielu rozmiarach dorosłych oraz dziecięcych, posiada również linię odzieży
dla kobiet, zaprojektowaną
tak, aby najlepiej dopasować się do kobiecego ciała.
W związku z tym, że kobiety stanowią obecnie istotną
grupę odbiorców odzieży
sportowej, marka wprowadziła do oferty produkty, któ-

re mają zaspokoić potrzeby
nie tylko w zakresie sportowych osiągów, ale także
komfortu czy mody. Wśród
tegorocznych nowości uwagę przykuwają takie koszulki
damskie, jak CA6657 Suzuka
i CA6658 Avus, koszulka na
ramiączkach CA6656 Aida.
Kolekcję męską uzupełniły
natomiast modele: CA6652
Detroit, CA6653 Zolder, czy
też CA6654 Austin.
Koszulki techniczne
Najpopularniejszy
element sportowej odzieży
reklamowej Roly stanowią
niezmiennie koszulki techniczne przeznaczone nie
tylko do indywidualnych
treningów, ale stosowane
przede wszystkim jako ubiór
podczas masowych imprez
sportowych np. maratonów. W ofercie Roly królują

niezmiennie dwa modele:
CA0450 Camimera oraz
CA0425 Montecarlo. Koszulki te dzięki świetnej funkcjonalności, bogatej gamie
kolorystycznej, rozmiarówce
męskiej, damskiej i dziecięcej, ale przede wszystkim
atrakcyjnej cenie stanowią
stały i kluczowy element
oferty tekstylnej jettStudio.
Usuwalna metka
Istotnym
argumentem
przemawiającym za produktami Roly, nie tylko w
kolekcji sportowej, ale w
całej ofercie jest możliwość
dowolnej personalizacji produktów dzięki zastosowaniu usuwalnej metki. Metka
wykonana jest przypominającego papier materiału,
który można rozerwać w dowolnym miejscu lub usunąć
całkowicie bez rozpruwania
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odzieży a następnie oznakować produkt własnym logo.
Tegoroczny katalog tekstyliów Roly pozwala uzupełnić kolekcję sportową również innym typem odzieży,
które mogą spełnić zapotrzebowanie. W ofercie znalazły
się w tym roku nowe modele
z kategorii bielizna – kolekcja Inwhite. Znajdziemy tu
np. skarpetki CE0370 Zazen
i CE0380 Koan. Nowa kolekcja uzupełniona została
również o różnego rodzaju
podkoszulki z krótkim oraz
długim rękawem, dostępne
w wersjach dla dorosłych
oraz dzieci. W tegorocznym
katalogu znalazł się też nowy
asortyment odzieży wierzchniej, takiej jak wiatrówki czy
polary, dzięki czemu niskie
temperatury nie stanowią już
przeszkody.
www.jettstudio.pl
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