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Ekologia na najwyższym poziomie
Duńska marka odzieży
korporacyjnej ID Identity
– synonim jakości, funkcjonalności, wzornictwa i odpowiedzialności – poszerza
swoją kolekcję o kilkanaście
nowinek produktowych i kolorystycznych.
Nowości katalogowe marki ID na rok 2019 to przede
wszystkim wyjątkowa kolekcja PRO wear Care wyróżniająca się oznaczeniem
ekologicznym EU Ecolabel.
Ponadto, wysokiej jakości koszulki polo, koszule mundurowe, popelinowe, bezrękawniki softshellowe oraz bogata
kolekcja odzieży sportowej
Geyser.
PRO wear Care
Kolekcja PRO wear zostanie wzbogacona o dwie wersje t-shirtów: 0370/0371 PRO
wear Care T-shirt z okrągłym
dekoltem oraz 0372/0373
PRO wear CARE T-shirt z dekoltem typu V-neck. Nowe,

Bezrękawnik Geyser G21014. 		
Geyser Polo Active G21006.
						
(Zdjęcia: ID)

perfekcyjnie skrojone t-shirty
(BCI i poliester z recyklingu,
60% bawełna / 40% poliester, 210-220g) posiadają EU
Ecolabel. Ich dekolt oraz rękawy zostały wykończone wąskim ściągaczem, a linia szyi
i ramion dodatkowo wzmocnione. Swobodny krój casual
i idealne dopasowanie zapewnią ich użytkownikom
pełną swobodę ruchów.
T-shirty zostały poddane procesowi wykurczania w bardzo wysokiej temperaturze

EU Ecolabel to oficjalne oznakowanie
ekologiczne w UE. W przemyśle tekstylnym nacisk kładziony jest na bardziej
zrównoważone rolnictwo, efektywność
energetyczną, mniej zanieczyszczeń w
procesie produkcji i mniej niebezpiecznych substancji. Ecolabel to gwarancja,
że ubrania opatrzone unijnym oznakowaniem ekologicznym
będą miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. Oznakowanie
ekologiczne UE zapewnia, że odzież nie zawiera pozostałości
pestycydów i innych szkodliwych dla środowiska chemikaliów,
że zastosowano przyjazne dla środowiska barwniki i że odpady
są przetwarzane odpowiedzialnie.
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zarówno przed jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia ich stabilność i trwałość.
Poza tym do kolekcji ID
PRO wear Care trafi w nadchodzącym roku wyjątkowa
koszulka polo 0374/0375
z certyfikatem EU Ecolabel.
Jest bardzo wytrzymała, posiada płaski kołnierz catalina,
ściągacz w rękawach oraz
dodatkowe wzmocnienia na
linii szyi i ramion. Zapięcie na
zatrzaski zostały ukryte pod
plisą.
Koszulki polo
Zwolennicy koszulek polo
będą pod wrażeniem biznesowej propozycji 0534/0535
wykonanej z dzianiny single
jersey. Koszulka polo posiada
kołnierzyk collar stand, rękawy wykończone trwałym
ściągaczem oraz elegancki
materiał w kontrastowym
kolorze wewnątrz kołnierza
i pod plisą guzikową. Biznesowy charakter koszulki

podkreślają guziki two-tone,
jak również małe, eleganckie
rozporki w bokach. Wysokiej
jakości, lekka dzianina z dodatkiem stretchu gwarantuje
komfort użytkowania i swobodę ruchów.
Pozycja G21006/G11006
to ekskluzywna, poliestrowa
koszulka Geyser Polo Active
z dzianiny typu cotton-like
odprowadzającej
wilgoć.
Posiada dziany kołnierzyk,
rękawki wykończone elastycznym ściągaczem oraz
rozporki w bokach zapewniają swobodę ruchów.
Kolekcja sportowa Geyser
Nowości produktowe zawitają także do sportowej linii Geyser. Wśród nich ultralekki wiatro- i wodoodporny
bezrękawnik dla biegacza
G21014/ G11014. Wyposażony w wygodny, wysoki
kołnierz, elastyczną lamówkę
u dołu i w podkroju pachy,
a po bokach materiał zapewniający wentylację. Z przodu
dwie praktyczne, ukryte kieszonki. Odblaski z przodu i z
tyłu.
Identyczne
właściwości
posiada także nowa kurtka dla biegacza G21012/
G11012.
Katalog ID 2019 to także
wzbogacona gama kolorystyczna, między innymi w kolekcji bezrękawników, kurtek
pikowanych, t-shirtów, koszulek polo oraz bluz.
www.id.dk

