Splendor i luksus na wyciągnięcie ręki – tak można podsumować wyjątkową
HD, nieścieralna i nieulegająca zużyciu. Ta koszulka to nasza Pyrkonowa odpowiedź
na kolczugę z mithrilu – i to dosłownie! Jest niebywale wytrzymała, dzięki wzmacnianym szwom i choć zapewne nie przetrwa spotkania z włócznią trolla jaskiniowego,
to z całą pewnością poradzi sobie w niełatwych warunkach Pyrkonu i będzie służyć
jeszcze przez długi czas po nim. Z kolczugą łączy ją także zawarte srebro, którego
jony działają antybakteryjnie. Wśród innych koszulek wyróżnia ją też aż 210g
gramatury i wygoda noszenia. Nawet metka nie będzie Was drapać! Wszystko dzięki
ultradźwiękom, którymi została wykończona. Oto technologia w służbie Pyrkonu!
To wyjątkowa koszulka klasy premium specjalnie dla Was, Pyrkonowiczów, uczestników wyjątkowego wydarzenia. Z nią zadacie szyku nie tylko w Games Roomie,
kolejkach na prelekcje i spotkaniach z Gośćmi, ale również w szkole, na uczelni czy
w pracy!
Koszulki z nadrukiem typu Full-Print (zadrukowany cały przód koszulki) wykonane
w technologii druku sublimacyjnego w wysokiej rozdzielczości.
Mając na celu zwiększenie wygody użytkowania, dzianinę zaopatrzono w jony
srebra o właściwościach bakteriobójczych.
Nadruk jest nieścieralny i nie ulega zużyciu, dzięki czemu efektem przedstawionej
sceny możesz cieszyć się znacznie dłużej. Gramatura dzianiny z której uszyty jest
produkt 210g – Wyprodukowana w Polsce.
Ozdobny potnik jodełkowy. Ozdobne wykończenie wnętrza karku. Dzianina
poddana badaniu po wykończeniu w dziewiarni, posiada określone parametry
trwałości koloru, kurczliwości, odporności na pot oraz tarcie. Dzianina posiada
Szew ramieniowy koszulki wzmocniony taśmą wzmacniającą. Boczne szwy dzięki
którym koszulka nie skręca się podczas prania i lepiej układa się na sylwetce. Dekolt
z przodu rozszyty (jedna igła po ściągaczu a druga po przodzie bluzki) ściegiem
dwuigłowym drabinkowym (ścieg posiada dwie linie równoległe przez co jest
bardziej wytrzymały. Po lewej stronie ściegu jest wiązanie drabinkowe). Ściegi
zabezpieczone specjalnymi ryglami dla zwiększenia ich wytrzymałości. Dół rękawa i
dół koszulki podwinięty ściegiem dwuigłowym drabinkowym.
Metki wykonane w jakości HD przez co ich ostrość i szczegółowość jest niezwykle
widoczna i bardzo dobrze wygląda.
poliestrowej co gwarantuje wyjątkową trwałość i wysoką jakość. Metka żakardowa
brandowa wszyta w kark.
Metka żakardowa rozmiarowa wszyta w kark pod metką główną. Metki
wykończone są specjalną metodą ultra dźwiękową przez co krawędzie metek nie są
poszarpane i nie drapią w kark.

