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Os casacos são artigos essenciais para 

satisfazerem as necessidades dos mercados

promocionais de diferentes segmentos. 

Sempre com os olhos postos na qualidade, 

a TH Clothes expandiu a sua gama destes 

artigos acrescentando uma versão de senhora,

caracterizada pelo seu corte elegante, do best 

seller Zagreb e ainda um novo casaco

acolchoado com cores inovadoras e 

irreverentes.

ESSENTIAL 
JACKETS

PARKA UNISSEXO ACOLCHOADA   PÁGINA 92
LIUBLIANA
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280 g/m2   SOFTSHELL COM 
CAPUZ REMOVÍVEL 

PARA HOMEM

ZAGREB

96% poliéster, 4% elastano - duas camadas / Revestimento repelente de água - classe III / Forrado a malha polar / 2 bolsos frontais com fecho / Bolso diagonal no peito, 

com fecho / Punhos ajustáveis com tira de velcro / Capuz removível com cordão de aperto e tira em velcro para encaixe na gola / Arredondado na parte inferior das costas

TAMANHOS  S a  XXL 

PRETO

VERMELHO

AZUL
REAL

AZUL
MARINHO
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SOFTSHELL COM   280 g/m2 
CAPUZ REMOVÍVEL 
PARA SENHORA

ZAGREB WOMEN

96% poliéster, 4% elastano - duas camadas / Revestimento repelente de água - classe III / Forrado a malha polar / 2 bolsos frontais com fecho / Bolso diagonal no peito, com fecho

Punhos ajustáveis com tira de velcro / Capuz removível com cordão de aperto e tira em velcro para encaixe na gola / Arredondado na parte inferior das costas / Corte Cintado

TAMANHOS S a XXL 

PRETO

VERMELHO

AZUL
REAL

AZUL
MARINHO

NOVO
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   PARKA UNISSEXO ACOLCHOADA
LIUBLIANA

Ex.:100% poliéster Ponjé 240, revestimento em PVC impermeável / Int.: 100% poliéster tafetá / Enchim.: Poliéster 80 g/m2 Gola forrada a malha polar / Capuz dobrável na gola

Abertura com pala, fecho, velcro e botões de mola / 2 bolsos exteriores  e 2  interiores / Punhos interiores em malha canelada 2x2 / Fecho na parte inferior das costas para personalização

TAMANHOS  XS a XXL 

PRETO

VERMELHO

AZUL 
MARINHO
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CASACO ACOLCHOADO UNISSEXO      
COPENHAGEN

Exterior: 100% poliamida / Forro: 100% poliéster / Capuz removível com cordão de aperto / 2 bolsos frontais com fecho / Acabamentos em elástico nas 

mangas e parte inferior do artigo / Fecho contrastante

TAMANHOS  S a XXL 

PRETO

AMARELO
FLUO

AZUL
PETRÓLEO

NOVO


