
 



 

Cămașă CHIC 
( CMS – MLF – 01 ) 

Poplin, 100 % bumbac 
 
 
 

- croială regular fit ce prezintă cusături laterale 
- partea din spate este prevăzută cu pliuri și o platcă dublă 

- gulerul cămășii este format din două părți 

- marginea frontală este prevăzută cu fentă 
- buzunar aplicat la nivelul pieptului 

- nasturi de culoarea materialului de bază (1 nasture de rezervă) 

- etichetă: textilă 
- mărimi disponibile: XS – 3XL 
- model disponibil și pentru dame și bărbați 
- personalizare: broderie, serigrafie, transfer 

 

 

Cămașă FLASH 
( CMS – MLF – 02 ) 

Pânză, 60 % bumbac, 40 % poliester, slim-fit 
 
 
 
 

- model cambrat ce prezintă cusături laterale 

- spatele este prevăzut cu 2 cusături verticale şi o platcă dublă 

- gulerul cămășii este format din două părți 

- la nivelul gulerului sunt inserate balene de plastic semi - rigide 

- marginea frontală este prevăzută cu fentă 

- nasturi perlă de culoarea materialului de bază (1 nasture de rezervă) 

- marginea inferioară este curbatăeste curbată 

- etichetă: textilă 

- mărimi disponibile: S – 2XL 

- model disponibil și pentru dame și bărbați 

- personalizare: broderie, transfer 
 

 

 

Cămașă STYLE LS 
( CMS – MLF – 03 ) 

Poplin, 100 % bumbac 
 
 
 

 

 

- croială regular fit ce prezintă cusături laterale 

- partea din spate este prevăzută cu pliuri și o platcă dublă 

- gulerul cămășii este format din două părți 
- marginea frontală este prevăzută cu fentă 

- buzunar aplicat la nivelul pieptului 
- mâneci lungi cu manșete cu o croială rotundă și închidere cu un nasture 

- nasturi de culoarea materialului de bază (2 nasturi de rezervă) 

- etichetă: textilă 
- mărimi disponibile: XS – 3XL 
- model disponibil și pentru dame și bărbați 
- personalizare: broderie, transfer 



Cămașă DYNAMIC 
( CMS – MLF – 04 ) 

Pânză, 60 % bumbac, 40 % poliester, slim-fit 
 
 
 

- model cambrat ce prezintă cusături laterale 

- spatele este prevăzut cu două cusături verticale şi o platcă dublă 
- gulerul cămășii este format din două părți 

- la nivelul gulerului sunt inserate balene de plastic semi-rigide 

- marginea frontală este prevăzută cu fentă 
- mâneci lungi cu manșete cu croială unghiulară și închidere cu nasture 

- nasturi perlă de culoarea materialului de bază (2 nasturi de rezervă) 

- marginea inferioară este curbată 
- etichetă: textilă 

- mărimi disponibile: S – 2XL 

- model disponibil și pentru dame și bărbați 
- personalizare: broderie, transfer 

 

 

Cămașă STYLE 
( CMS – MLF – 05 ) 

Poplin, 100 % bumbac 
 
 
 

- model cambrat ce prezintă cusături laterale 

- partea din spate este prevăzută cu două cusături verticale 

- cusături la nivelul pieptului și taliei 

- gulerul cămășii este format din două părți 

- marginea frontală este prevăzută cu fentă 

- mâneci 3/4 cu manșete cu o croială dreaptă și șlițuri 

- nasturi de culoarea materialului de bază (1 nasture de rezervă) 

- marginea inferioară este curbată 

- etichetă: textilă 

- mărimi disponibile: XS – 2XL 

                                        - model doar pentru dame 

- personalizare: print UV, serigrafie, transfer 
 


