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ADLER poszerzył swoją rodzinę produktów o nową markę 
Piccolio. Promuj siebie i swoich klientów razem z nami!

Połącz różne kolory i rozmiary, i stwórz swój niepowtarzalny styl. Wykorzystaj nasze nowe koszulki 
z odrywaną metką do spersonalizowania produktu według własnego pomysłu. Efekt ten można w 
prosty sposób uzyskać za pomocą znakowania np. nadruku, haftu, czy innych metod znakowania 

oraz metki własnego projektu, a wszystko to w przystępnej cenie już od jednej sztuki!

Zaprezentuj się światu w oryginalny i niepowtarzalny sposób dzięki Piccolio

Stwórz oryginalny gadżet reklamowy, który nie będzie kosztował kroci

Duże ilości dostępne od zaraz

Bogata paleta 27 kolorów!

Rozmiary zarówno dla dzieci (4-12lat) jak i dorosłych (XS-4XL)

Dodatkowo możesz skorzystać z naszego wsparcia marketingowego

Skorzystaj z najkorzystniejszej na rynku relacji ceny do jakości

Bądź kreatywny i stwórz unikalne gadżety 
reklamowe oraz własne koszulki dzięki Piccolio.

Wszystkie produkty z nowej linii Piccolio posiadają odrywane metki typu TEAR OFF. Piccolio 
należy do rodziny produktów Adler, dzięki czemu zyskacie także profesjonalny serwis.
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Single Jersey, 100 % bawełna, 135 g/m2 

XS - 4XL

k� zulka unisex

lekka koszulka unisex

dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1

wewnętrzna część tylnej lamówki z paskiem 

wzmacniającym

wzmocniony szew na ramionach

krój bezszwowy, odrywana metka

Single Jersey, 100 % bawełna, 150 g/m2 

XS - 4XL

k� zulka unisex

koszulka unisex

dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1

wewnętrzna część tylnej lamówki z paskiem 

wzmacniającym

wzmocniony szew na ramionach

krój bezszwowy, odrywana metka

* Skład materiału: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; 
    kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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Single Jersey, 100 % bawełna, 175 g/m2 

XS - 4XL

k� zulka unisex

koszulka unisex o wyższej gramaturze

dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1

wewnętrzna część tylnej lamówki z paskiem 

wzmacniającym

wzmocniony szew na ramionach

krój bezszwowy, odrywana metka

* Skład materiału: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; 
    kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

Materiał dwustronny, 100 % poliester, 130 g/m2 

XS - 3XL, 4XL (tylko w kolorze 00)

k� zulka unisex

lekka koszulka unisex z szybkoschnącego materiału

lamówka wykonana z tego samego materiału co 

koszulka

wewnętrzna część tylnej lamówki z paskiem 

wzmacniającym, wzmocniony szew na ramionach

krój z bocznymi szwami, odrywana metka
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Single Jersey, 100 % bawełna, 135 g/m2 

4 - 12 lat

dziecięca

lekka koszulka dziecięca

dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1

wewnętrzna część tylnej lamówki z paskiem 

wzmacniającym

wzmocniony szew na ramionach

krój ze szwami bocznymi, odrywana metka

Single Jersey, 100 % bawełna, 150 g/m2 

XS -2XL, 3XL (tylko w kolorach 00, 01)

k� zulka unisex

koszulka unisex z długim rękawem

dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1

wewnętrzna część tylnej lamówki z paskiem 

wzmacniającym

wzmocniony szew na ramionach

krój bezszwowy, odrywana metka

* Skład materiału: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; 
    kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester, 
170 g/m2

S - 3XL, 4XL (tylko w kolorach 00, 01)

k� zulka p� o męska

męska koszulka polo o średniej gramaturze

kołnierz oraz rękawy wykończone lamówką 

z dzianiny ściągaczowej 1:1

3 guziki w kolorze materiału

krój z bocznymi szwami, odrywana metka

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester, 
170 g/m2 
S - 2XL, 3XL (tylko w kolorach 00, 01)

k� zulka p� o damska

damska koszulka polo o średniej gramaturze

kołnierz oraz rękawy wykończone lamówką z 

dzianiny ściągaczowej, 3 guziki w kolorze materiału

krój dostosowany do damskiej sylwetki ze szwami 

bocznymi, odrywana metka
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Tkanina diagonalna, 100 % bawełna, 120 g/m2

zapięcie regulowane rzepem

czapka unisex

lekka bawełniana czapka sześciopanelowa

obszyte wywietrzniki

wielkość regulowana na rzep

odrywana metka

100 % polipropylen, 
90 g/m2

47 x 36 cm

plecak

plecak uniwersalny, dwa czarne sznurki ściągające

wzmocnione dolne narożniki podwójnym 

materiałem i metalowymi pierścieniami

szwy boczne, odrywana metka

100 % polipropylen, 
90 g/m2

45 x 40 cm, pasek 70 cm

t� ba na zaku	 

średniej wielkości torba na zakupy

dwa długie paski do noszenia w ręku lub na ramieniu

przystępna cenowo alternatywa dla plastikowych 

toreb

poprzeczne przeszycie pasów zwiększające trwałość

odrywana metka
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