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Nowe kolekcje

Moda

PF Concept

Od koszul po praktyczne
torby i plecaki
PF Concept przedstawia
swoją aktualną kolekcję. Jest
w czym wybierać. Marka
Elevate została wzbogacona
o stylowe bluzy i koszule o
właściwościach standardowych oraz wysoce funkcyjnych. Dużo ciekawiej przedstawia się również oferta
toreb i plecaków, zwłaszcza
w kolekcjach Bullet, Zoom
i Field & Co., do których zawitały liczne nowości.
Asortyment Elevate poszerzony został linię bluz,
bogatych w nowe kolory,
materiały i fasony. „Balfour-Bio-T-Shirt” został uszyty w
95% z bawełny organicznej
o gramaturze 200 g/m² (splot
single jersey ringspun) i 5%
elastanu. Jego okrągły kołnierzyk jest z tego samego

„Bigelow” – męska koszula z długim
rękawem.
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„Amery” – koszulka z krótkim rękawem, uszyta z dzianiny Cool Fit.

(Zdjęcia: PF Concept)

materiału. T-Shirt cechuje podwójny ścieg, taśma wzmacniająca wzdłuż ramion, metka wdrukowana transferem
dla lepszego komfortu. Nowość dostępna jest w wersji
damskiej i męskiej, kolorach:
białym, różowym (wersja
damska), czerwonym, niebieskim (wersja męska), granatowym, melanżowym szarym i czarnym.
„Bigelow” to nowa propozycja dla Panów. Męska
koszula z długim rękawem o
splocie pique Bigelow. Kołnierzyk z tego samego materiału, regulowany mankiet
z pojedynczą plisą, kołnierzyk button-down, satynowa
lamówka wewnątrz na karku,
guziki z wygrawerowanym
logo w kolorze materiału
oraz tkana metka. Podwójny
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splot Piqué: 95% bawełny,
5% elastanu, gramatura 200
g/m². Pasująca do koszuli
jest także koszulka Polo „Atkinson” o tych samych właściwościach. Obie propozycje dostępne są w kolorach:
białym, jasnym niebieskim,
granatowym, szarym i czarnym. Koszulka Polo dodatkowo oferowana jest w kolorze
czerwonym.
Dzięki kontrastowym lamówkom, dwie nowe koszulki z krótkim rękawem „Fairfield” i „Elbert” z pewnością
przyciągną uwagę niejednego Klienta.
Koszulka polo „Fairfield”
posiada kołnierzyk z płaskiego splotu, mankiety z płaskiej
dzianiny ściągaczowej oraz
lamówkę w kontrastowym
kolorze przy kołnierzyku

oraz rękawkach. Plisa wyposażona w 3 guziki z wygrawerowanym logo w kolorze
materiału. Metka wdrukowana transferem dla lepszego
komfortu. Koszulka uszyta
z bawełny o splocie piqué
i gramaturze 180 g/m².
T-shirt „Elbert” z wycięciem V-neck wyróżnia się
dokładnie takimi samymi
właściwościami co wspomniana wyżej koszulka polo.
Obie nowości dostępne są
w wersjach męskich i damskich i w kombinacjach
kolorów:
biały-granatowy-czerwony, czerwony-granatowy-biały, granatowy-szary-biały, szary-granatowy-biały
i czarny-szary-biały.
Nowością w kolekcji sportowej marki Elevate jest koszulka z krótkim rękawem
„Amery” oferowany dla Pań
oraz Panów. Została uszyta
z dzianiny Cool Fit 145 g/
m² odprowadzającej wilgoć.
Posiada kołnierzyk z tego
samego materiału, wycięcie
V-neck, reglanowe rękawy,
wąski ścieg flatlock, satynową taśmę wzmacniająca w
kołnierzyku oraz odblaskowe
wykończenia. Metka koszulki została wdrukowana transferem dla lepszego komfortu.
Ponadto koszulka posiada
siateczkę ze 100% poliestru
z formułą wydalającą pot na
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zewnątrz. Dostępna w 6 aktualnych kolorach i rozmiarach: XS-2XL (wersja damska)
oraz XS-3XL (wersja męska).
Torby i plecaki
Torby reklamowe z bawełny, juty lub korka mają za zadanie zastąpić jednorazowe
torby plastikowe. PF Concept
rozszerzył swój asortyment
o torbę na zakupy „Pheebs”
marki Bullet. Uszyta z bawełny z recyklingu 180 g/
m² i wyposażona w uchwyt
o długości 30 cm. Łatwa do
złożenia. Doskonała do zabrania na zakupy, na krótką
podróż lub do projektów
artystycznych. Torba jest
zrobiona z bawełny z recyklingu, a zatem mogą występować niewielkie różnice w
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kolorze. Dzięki temu torba
wygląda bardziej autentycznie.
Godnym towarzyszem w
podróżach, szczególnie lotniczych z pewnością będzie
plecak „Slim Security” na
laptop 15” marki Zoom. Jest
zgrabny, smukły i posiada
port USB z kablem, organizer
do kabli i kopertę na laptop
do wykorzystania przy kontroli lotniskowej. Dodatkowo
wyposażony w pas do przyczepienia do walizki. Został
wykonany z płótna poliestrowego 600D z detalami
z winylu. Idealny do zdobienia technologią transferową,
haftem lub sitodrukiem.
Kolekcja „Harper” własnej
marki PF Concept – Field
& Co została wzbogacona
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Kolekcja nowych toreb „Harper”
marki Field & Co.

„Slim Security” – plecak na laptop
marki Zoom.

o trzy modne torby uszyte
z wytrzymałego płótna bawełnianego. Wśród nich
Harper (12040600) – torba z
zamkiem z otwartą komorą,
z wzorzystą podszewką i wygodną kieszonką z przodu,
zamykaną na zatrzask. Kontrastujący dół i uchwyty z wi-

nylu. Pasek do zamocowania
na walizce. Regulowany pasek na ramię. Pozostałe dwie
nowości z rodziny Harper to
plecak ściągany sznurkiem
z płótna bawełnianego Harper (12043100) oraz torba na
książki Harper (12041400).
www.pfconcept.com
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