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miners mate

my mate
Trzy miesiące temu, na
polskim rynku odzieży promocyjnej pojawiła się nowa
marka – „miners mate”. Pochodzi z Niemiec, a dokładnie z Zagłębia Rury i kieruje
się głównie takimi wartościami jak trwałość oraz niezawodność. Wyłącznym dystrybutorem marki „miners
mate” w Polsce została firma
L-Shop-Team z Krakowa.
Debiutancka prezentacja
niemieckiej „miners mate”
odbyła się podczas wrześniowych targów FestiwalMarketingu.pl w Warszawie, ciesząc
się przy tym niebywałym zainteresowaniem.
Kolekcja t-shirtów nowej marki na polskim rynku – „miners mate”.

my mate
Pierwsza kolekcja marki
„miners mate” urzeka 16 artykułami, w tym 8 produktami męskimi, 7 damskimi i 1
produktem unisex. Wszystkie
pozycje dostępne są w modnej, stonowanej kolorystyce:
od czerni i bieli, przez szarości do oliwkowego, granatu
i burgundu. Wiele artykułów występuje dodatkowo
w modnym „2-tone-look”.
Niezobowiązującego wyglądu nadaje melanżowa wer4/2018

sja kolorystyczna „heather”,
którą odnaleźć można w kolekcji bluz rozpinanych, bluz
z okrągłym dekoltem, koszulek polo, t-shirtów oraz koszulek bez rękawów. Wszystkie
produkty z kolekcji „my mate”
wyróżniają się certyfikatem
Oeko-Tex Standard 100 oraz
usuwalną metką, a bawełna
użyta do ich produkcji została
uprzednio poddana obróbce
wstępnej, jest enzymowana
i silikonowana.
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Men‘s & Ladies‘ Tee
Koszulki z krótkim rękawem dedykowane Paniom
oraz Panom uszyte zostały
z enzymowanej i silikonowanej bawełny czesanej
ring-spun o gramaturze160
g/m2. MY110/M111/MY120
charakteryzują się krojem
typu „modern fit”, okrągłym
dekoltem, wąskim wykończeniem dekoltu, taśmą na
karku, podwójnymi szwami
oraz neutralną metką z roz-

miarem na karku. Koszulki
zostały również wyposażone
w usuwalną metkę „miners
mate”. Rękawy koszulek posiadają wykończenie raglanowe.
W
kolekcji
koszulek
o podobnych właściwościach znajdziemy ponadto
męską i damską wersję bez
rękawów - Tank Top MY310/
MY320 dostępną w siedmiu
kolorach oraz Unisex Longsleeve MY210.

miners mate
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podwójnymi szwami, bocznymi rozcięciami. Można je
nabyć w ośmiu kolorach.

Męska i damska koszulka MY410/
MY420 z kolekcji my mate.

(Zdjęcia: L-Shop-Team)

Men‘s & Ladies‘ Polo
W kolekcji my mate znajdziemy także wyjątkowe
pozycje dla zwolenników
i zwolenniczek koszulek
polo. Uszyte z bawełny
czesanej ring-spun MY410/
MY420 o gramaturze 200 g/
m2 koszulki posiadają kołnierzyk z tego samego materiału, taśmę na karku, neutralną metkę z rozmiarem na
karku, usuwalną metkę „miners mate”, listwę guzikową
w tym samym kolorze, guziki w 3 odcieniach oraz rękawy reglanowe. Koszulki Polo
charakteryzują się ponadto

Sweat & Hoody
Kolekcja bluz marki „miners mate” to osiem modnych i wygodnych pozycji,
dedykowanych
świadmomym mody Paniom oraz
Panom. Nierozpinane i pozbawione kaptura bluzy
Crew Neck Sweat MY510
oraz MY520 zostały uszyte z
czesanej bawełny ring-spun
o gramaturze 300 g/m2. Posiadają między innymi okrągły dekolt, taśmę na karku,
reglanowe rękawy oraz
szwy boczne. Są dostępne
w 6 modnych kolorach oraz
rozmiarach od: S-3XL (wersja męska) oraz XS-2XL (wersja damska).
Jeśli
lubimy
kaptury,
z pewnością szybko staniemy się fanami (lub fankami)
my mate – Hoody MY610/
MY620 & Pocket Hoody
MY611/MY621. Bluzy wyróżniają się gramaturą 300
g/m2, modnym fasonem,
trzyczęściowym
dwuwarstwowym kapturem dla lepszego komfortu noszenia,
płaskimi troczkami w tym
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samym kolorze, taśmą na
karku oraz reglanowymi rękawami. Podczas wybory
mamy do dyspozycji sześć
kolorów.
Zip Hoody
Nową ofertę „my mate”
uzupełniają
bawełniane,
modnie uszyte bluzy zapinane na zamek - Men‘s Zip
Hoody & Ladies‘ Zip Hoody
o gramaturze 300 g/m2. Ich
głównymi cechami są: trzyczęściowy
dwuwarstwo-

wy kaptur, płaskie troczki
w tym samym kolorze, metalowy zamek błyskawiczny, kieszeń typu kangurek
z metalowymi zamkami błyskawicznymi, 2x1 dzianina
ściągaczowa oraz taśma na
karku. Panie mogą wybierać
rozmiary od XS do 2XL, natomiast Panowie – od S do
3XL. Wszystkie bluzy dostępne są w sześciu aktualnych kolorach.
www.l-shop-team.pl
www.minersmate.eu

Bluzy z kapturem marki „miners mate“.
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