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Talles: 
S - M - L - XL - XXL

Samarreta d’home de màniga curta  
amb coll rodó de color blau marí.  

100% cotó i teixit vigoré.

12 €

SAMARRETA  
home



Talles: 
M - L - XL - XXL

Samarreta de dona de màniga curta  
amb coll rodó escotat de color blanc.  

100% cotó. 

12 €

SAMARRETA DONA 
màniga curta



Talles: 
S - M - L - XL

Samarreta de dona entallada de tirants amb  
coll rodó obert de color blau marí. 100% cotó.  

Talla petita, si dubtes entre  
dues talles, tria la més gran.

12 €

SAMARRETA DONA 
tirants blava



Talles: 
S - M - L - XL

Samarreta de dona entallada de tirants 
amb coll rodó obert de color fúcsia.  

Talla petita, si dubtes entre dues talles,  
tria la més gran.

12 €

SAMARRETA DONA 
tirants fúcsia



Talles: 
9/10 – 11/12

Samarreta 100% cotó de màniga  
curta i collo rodó blau marí

12 €

SAMARRETA  
no i/a



Talles: 
9/11 – 12/14

Samarreta de tirants amb coll rodó  
i esquena de nedadora de color blau marí.  

100% cotó. 

12 €

SAMARRETA  
no ia 



Talles: 
1/2 – 3/4 – 5/6 – 7/8

Samarreta infantil amb coll rodó.  
Molt còmoda i amb una divertida il·lustració. 

100% cotó.

12 €

SAMARRETA  
infanti l



Mides: 45x35x20

Mides: 22x17x5

Bossa de cotó gris ideal per portar a l’estiu.  
Té cremallera, butxaca interior i nanses  

per portar-la còmodament.

Necesser de mà de lona amb cremallera  
i forrat de color gris a joc amb la bossa.

15 €

8 €

bossa necesser



Mides bossa: 45x35x20 
Mides necesser: 22x17x5

Conjunt de bossa i necesser de color gris fosc 
ideal per la piscina o la platja i també per ciutat.

20 €

conjunt
bossa+necesser



Mides: 90x170cm

Tovallola de cotó 100%, teixit a ratlles de 
colors suaus en blaus, verds, grocs i roses.  

Molt lleugera i absorbent. 

17 €

TOVALLOLA 
-PAREO



MODEL BLANC

MODEL BLAU

Llibreta A5. 80 fulls blancs.

Llibreta A5. 80 fulls blancs.

10 €

10 €

llibretes 
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