
TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

nr ctr : 1578/1 08 2022

 en gros   en detail  

HEAVY V-

NECK111-

ad

Tricou unisex, 200  gr bbc 100% 

S - 4XL

Single Jersey, 100 % bumbac 

(compoziţia culorii 12 poate să fie 

diferită – 85 % bumbac şi 15 % 

vâscoză)

croială tubulară

guler în formă de V

tivul îngust al gulerului este 

confecționat din material raiat 1:1, 

cu adaos de 5 % elastan

este aplicată o bandă de întărire de 

la umăr la umăr

Etichetă: satin

        6.80  €         8.09  € 

Textile promotionale -tricouri & polo

cod poza specificatii

 pret ExW Euro  buc fara 

TVA  
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S03565-

WH-L-

mob

PIONEER MEN -  Tricou pentru 

bărbați din bumbac cultivat organic. 

Decolteu rotund, bandă din material 

reiat întărită în interior pentru 

acoperirea cusăturii, tubular. Detalii 

material: single jersey 175g/m², 

100% bumbac cultivat organic. 

OEKO-TEX. Mărimi: XS-4XL

        4.89  €         5.81  € 

S03579-

WH-M-

mob

PIONEER WOMEN - Tricou pentru 

femei din bumbac organic, guler din 

material reiat, bandă întarita la gât, 

tubular. Fară etichetă. Detalii 

material: single jersey 175 g/m², 

100% bumbac cultivat organic. 

OEKO-TEX. Mărimi: S - 3XL

        4.89  €         5.81  € 
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S03582-

MU-L-

mob

CRUSADER MEN - Tricou pentru 

bărbați din bumbac cultivat organic. 

Decolteu rotund, bandă din material 

reiat întărită în interior pentru 

acoperirea cusăturii, tubular. Detalii 

material: single jersey 150gr /mp, 

100% bumbac cultivat organic. 

OEKO-TEX. Mărimi: S - 4XL

        4.71  €         5.60  € 

S03581-

WH-XL-

mob

CRUSADER WOMEN -  Tricou 

pentru femei din bumbac cultivat 

organic. Decolteu rotund, bandă din 

material reiat întărită în interior 

pentru acoperirea cusăturii, cusături 

laterale,croială ajustată. Detalii 

material: single jersey 150gr /mp, 

100% bumbac cultivat organic. 

OEKO-TEX. Mărimi: S - 3XL

        4.71  €         5.60  € 
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S11500-

DB-XL-

mob

IMPERIAL -Tricou pentru bărbați. 

Calitatea ridicată îl face să fie un 

produs de referință , disponibil în 38 

de culori și în 9 variante de 

dimensiuni, disponibil și în variantă 

pentru femei și copii. Guler rotund 

din material reiat, întărit la gât cu 

bandă dublă, tubular. Detalii 

material: single jersey 190g/m² , 

100% bumbac ringspun semi-

pieptănat. OEKO-TEX. Mărimi: XXS-

5XL

        4.54  €         5.40  € 

S11502-

CB-XXL-

mob

IMPERIAL WOMEN -  Tricou pentru 

femei. Calitatea ridicată îl face să fie 

un produs de referință , disponibil în 

25 de culori și în 5 variante de 

dimensiuni, disponibil și în variantă 

pentru bărbați și copii. Guler rotund 

din material reiat, întărit la gât cu 

bandă dublă, cusături laterale. 

Detalii material: material single 

jersey 190gr/mp, 100% bumbac 

ringspun semi-pieptănat.

        4.54  €         5.40  € 
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S11939-

WH-3XL-

mob

SOL'S SPORTY Men, Tshirt 

140g/m². Tricou tehnic pentru 

bărbați, din poliester respirabil - Dry 

fit, cu mâneci raglan și cusături 

plate. Acest produs este ideal 

pentru orice activitate sportivă. 

Disponibil într-o gamă largă de 

dimensiuni și culori, inclusiv în culori 

neon. Guler rotund cu bandă dublă, 

spate alungit. Detalii material: 140g 

/ mp, 100% poliester plasă. Mărimi: 

XXS -3XL.

        4.44  €         5.28  € 

S01159-

WH-L-

mob 

SOL'S SPORTY Women, Tshirt 

 140g/m² Tricou tehnic pentru 

femei, din poliester respirabil - Dry 

fit, cu mâneci raglan și cusături 

plate. Acest produs este ideal 

pentru orice activitate sportivă. 

Disponibil într-o gamă largă de 

dimensiuni și culori, inclusiv în 

culori neon. Guler rotund cu bandă 

dublă, spate alungit. Detalii 

material: 140g / mp, 100% 

poliester plasă. Mărimi: XS -3XL.

        4.44  €         5.28  € 
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S00553-

DG-L-mob

REGENT FIT

SOL'S REGENT FIT TSHIRT 150g 

/mp. Tricou pentru bărbați din 

material single jersey. Excelent 

raport calitate - preț. Etichetă cu 

mărime fără marcă. Guler rotund 

din elastan dublu, bandă întărită 

pentru acoperirea cusăturii la guler, 

cusături laterale. Detalii material: 

100% bumbac rignspun semi-

pieptănat , 150g /mp. OEKO-TEX. 

Mărimi: XS - XXL.

        4.41  €         5.24  € 

S02758-

DB-L-mob

REGENT FIT WOMEN

SOL'S REGENT FIT Women, Tshirt 

150g/m² Tricou pentru femei 

disponibil intr-o gamă largă de 

culori. Bandă la baza gâtului din 

material reiat, dublată în interior, 

mâneci scurte, cusături laterale, 

croială ajustată. Detalii material: 

100% bumbac ringspun semi-

pieptănat , 150g /mp. OEKO-TEX. 

Mărimi dispoinibile: S-XXL.

        4.41  €         5.24  € 
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BASIC129-

ad

Tricou pentru bărbaţi 160 gr ,XS - 5XL

Single Jersey, 100 % bumbac (compoziţia 

culorii poate să fie diferită - culoarea 03 - 97 

% bumbac, 3 % viscoza, culoarea 12 – 85 % 

bumbac şi 15 % vâscoză), finisaj cu silicon

croială tubulară

tivul îngust al gulerului este confecționat din 

material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan

este aplicată o bandă de întărire de la umăr 

la umăr

finisaj cu silicon

Etichetă: satin

Personalizare: print digital, broderie, 

serigrafie, transfer

Buc intr-o pungă: 10 buc

Comandă minim: 1 buc

        4.67  €         5.56  € 
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BASIC134-

ad

Tricou pentru damă 160 gr 

XS - 3XL

Single Jersey, 100 % bumbac (compoziţia 

culorii poate să fie diferită - culoarea 03 - 97 

% bumbac, 3 % viscoza, culoarea 12 – 85 % 

bumbac şi 15 % vâscoză), finisaj cu silicon

croială cambrată ce prezintă cusături 

laterale

tivul îngust al gulerului este confecționat din 

material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan

interiorul gulerului prezintă bandă de 

întărire din același material de bază

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură 

de întărire

finisaj cu silicon

Etichetă: satin

Personalizare: print digital, broderie, 

serigrafie, transfer

Buc intr-o pungă: 10 buc

Comandă minim: 1 buc

        3.46  €         4.11  € 
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S11380-

KH-XXL-

mob

REGENT - Tricou unisex. Cel mai 

vândut tricou din gama de produse 

SOL'S din 1995, în cea mai largă 

gamă de culori de pe piață. Calitatea 

ridicată îl face produsul de referință 

pe piața europeană. Disponibil și în 

variantă pentru copii.  Bandă la baza 

gâtului din material reiat, dublată în 

interior, mâneci scurte, tubulare. 

Detalii material: 100% bumbac 

ringspun semi-pieptănat , 150g 

/mp. OEKO-TEX

        3.88  €         4.62  € 

S01825-LE-

L-mob

REGENT WOMEN - Tricou pentru 

femei din material single jersey. 

Bandă la baza gâtului din material 

reiat, dublată in interior, mâneci 

scurte, cusături laterale. Detalii 

material: 100% bumbac inelat semi-

pieptănat , 150g /mp. OEKO-TEX. 

Mărimi: XS-XXL.

        3.88  €         4.62  € 
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S11150-

WH-L-

mob

VICTORY

SOL'S VICTORY V-neck Men, Tshirt 

150g/m² Tricou pentru bărbați, 

decolteu în V, bandă din material 

reiat, dublată în interior, tubular. 

Detalii material: single jersey 190gr 

/mp, 100% bumbac ringspun semi-

pieptănat. OEKO-TEX. Mărimi: S-

3XL.

        3.88  €         4.62  € 

S11386-

FU-L-mob

MISS -Tricou pentru femei 

disponibil într-o gamă largă de 

culori. Bandă la baza gâtului din 

material reiat, dublată în interior, 

mâneci scurte, cusături laterale, 

croială cambrată. Detalii material: 

100% bumbac ringspun semi-

pieptănat , 150g /mp. OEKO-TEX. 

Mărimi: S-XXL.

        3.81  €         4.53  € 
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30115-str

THC ATHENS WH. Tricou pentru 

barbati. Tricou pentru barbati 100% 

bumbac (150 g/m²) cu maneca 

scurta. Decolteu in V. Cusături duble 

pe mansete și partea 

inferioară.Marimi: S, M, L, XL, XXL

4.37  €                5.20  € 

30117-str

THC ATHENS WOMEN WH. Tricou 

pentru dame. Tricou pentru dame 

fit 100% bumbac (150 g/m²). 

Decolteu in V. Cusături duble pe 

mansete și partea 

inferioară.Marimi: S, M, L, XL, XXL

4.37  €                5.20  € 
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30110-str

THC ANKARA. Tricou pentru 

barbati. Tricou cu decolteu rotund 

pentru bărbați 100% bumbac (190 

g/m²). Culoare 183: bumbac 

90%/viscoză 10%. Guler si mansete 

striate. Cusături duble pe mâneci și 

partea inferioară.Marimi: XS, S, M, 

L, XL, XXL

4.21  €        5.01  €        

30102-str

THC LUANDA. Tricou pentru 

barbati. Tricou pentru bărbați 100% 

bumbac (150 g/m²). Culoare gri 

melange 183: bumbac 90%/viscoză 

10%. Regular cut. Guler si mansete 

striate 1x1. Cusături duble pe 

mâneci și partea inferioară.Marimi: 

XS, S, M, L, XL, XXL

3.04  €                3.62  € 
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30106-str

THC SOFIA. Tricou pentru dame. 

Tricou pentru dame 100% bumbac 

(150 g/m²). Culoare 183: bumbac 

90%/viscoză 10%; culoare 196: 

bumbac 98%/viscoză 2% Model fit. 

Guler subtire dublu cu panglica de 

satin. Mansete si terminatii 

striate.Marimi: S, M, L, XL, XXL

3.04  €                3.62  € 

S03564-

RD-M-

mob

EPIC -  Tricou unisex din bumbac 

organic. Decolteu rotund, bandă din 

material reiat, croiala ajustată, 

tubular. Detalii material: single 

jersey 140g/m², 100% bumbac 

cultivat organic. OEKO-TEX. Mărimi: 

XS-3XL.

        4.24  €         5.05  € 

S02995-

RB-3XL-

mob

SPRINT -  Tricou unisex cu gât 

rotund, cusături laterale. Detalii 

material: 130g / m², 100% poliester 

piqué. Mărimi: XS - 3XL.

        3.30  €         3.92  € 
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30137-str

THC ROME. Tricou polo slim fit 

bărbați

Polo pentru barbati 100% bumbac 

pique (100 g/m²). Culoarea 183: 

85% bumbac/15% viscoză. Maneca 

scurta. Guler si mansete striate. 

Contrast cu două culori pe guler, 

fenta și mânecă. Fenta cu 3 nasturi. 

Nasture suplimentar pe cusătură 

interioară. Croiala fit cu slituri 

laterale.Marimi: S, M, L, XL, XXL

11.89  €            14.15  € 

30138-str

THC ROME WOMEN WH. Polo slim 

fit pentru dame

Polo pentru dame 100% bumbac 

pique (100 g/m²). Maneca scurta. 

Guler si mansete striate. Contrast cu 

două culori pe guler, fenta și 

mânecă. Fenta cu 3 nasturi. Nasture 

suplimentar pe cusătură interioară. 

Craiola fit cu slituri laterale.Marimi: 

S, M, L, XL, XXL

11.89  €            14.15  € 

Polo 
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S11362-

MU-M-

mob

SPRING II - Tricou Polo Pique 

pentru bărbați. Guler din material 

reiat, întărit la gât cu bandă dublă, 

fentă cu 3 nasturi în culoarea 

tricoului, cusături și slițuti laterale, 

nasture de rezervă în interior. 

Detalii material: 210g /mp, 100% 

bumbac ringspun pieptănat. OEKO-

TEX. Mărimi: S - 5XL

      11.43  €       13.60  € 

S11310-

BK-XL-

mob

PEOPLE - Tricou Polo pentru femei. 

Guler și manșete din material reiat, 

întărit la gât cu bandă dublă, fentă 

cu 4 nasturi în culoarea tricoului, 

croială ajustată, cusături și slițuti 

laterale,nasture de rezervă în 

interior. Detalii material: 210 g/mp, 

100% bumbac ringspun pieptănat. 

OEKO-TEX. Mărimi: S - 3XL

      11.43  €       13.60  € 
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S00571-

BK-3XL-

mob

PRIME MEN

SOL'S PRIME POLO-200g Tricou 

durabil datorită cusăturilor de umăr 

întărite. Calitate excelentă și 

disponibil într-un număr mare de 

culori și dimensiuni. Potrivit atât 

pentru îmbrăcămintea 

promoțională, cât și pentru lucru. 

Gu guler reiat 1×1, mâneci scurte cu 

borduri reiate, întărit la gât cu 

bandă dublă, fentă cu 3 nasturi în 

culoarea tricoului, cusătură laterală, 

nasture de rezervă în interior. 

Detalii material: Pique 200g / mp, 

65% poliester - 35% bumbac 

ringspun.

      10.51  €       12.51  € 

S11346-

KG-L-mob

PERFECT MEN - Tricou Polo Pique 

pentru bărbați, cu guler și manșete 

din material reiat 1x1, întărit la gât 

cu bandă dublă, fentă cu 2 nasturi în 

culoarea tricoului, croială ajustată, 

cusături laterale, nasture de rezervă 

în interior. Detalii material: 180g 

/mp, 100% bumbac ringspun 

pieptănat. OEKO-TEX, Mărimi: XS* - 

4XL*

        9.12  €       10.85  € 
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S11347-

WH-L-

mob

PERFECT WOMEN

SOL'S PERFECT Women, Polo 

180g/m² Tricou Polo Pique pentru 

femei, cu guler și manșete din 

material reiat 1x1, întărit la gât cu 

bandă dublă, fentă cu 2 nasturi în 

culoarea tricoului, croială ajustată, 

cusături laterale, nasture de rezervă 

în interior. Detalii material: 180g 

/mp, 100% bumbac ringspun 

pieptănat. OEKO-TEX, Mărimi: S - 

3XL*

        9.12  €       10.85  € 

S03566-

WH-3XL-

mob

SOL'S PLANET Men, Polo 170g/m². 

Tricou Polo pentru bărbați. Guler 

dinmaterial reiat, întărit la gât cu 

bandă dublă, fentă cu 2 nasturi 

înculoarea tricoului, tiv drept, 

cusături laterale, nasture de 

rezervă îninterior. Detalii material: 

170g /mp, 100% bumbac cultivat 

organic.OEKO-TEX, Mărimi: S - 5XL

        8.28  €         9.85  € 
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S03575-

WH-L-

mob

PLANET WOMEN

SOL'S PLANET Women, Polo 

170g/m². Tricou Polo pentru femei. 

Guler din material reiat, întărit la 

gât cu bandă dublă, fentă cu 3 

nasturi în culoarea tricoului, croială 

ajustată, tiv drept, cusături 

laterale, nasture de rezervă în 

interior. Detalii material: 170g 

/mp, 100% bumbac cultivat 

organic. OEKO-TEX, Mărimi: XS - 

3XL

        8.28  €         9.85  € 

30132-str

THC ADAM. Tricou polo pentru 

barbati. Polo pentru barbati din 

100% bumbac pique (195 g/m²). 

Culoarea 183: 85% bumbac/15% 

viscoză. Regular fit. Guler si 

mansete striate, fenta cu 3 nasturi. 

Slituri laterale la terminatie si un 

nasture suplimentar pe cusatura 

interioara. Slituri laterale la 

terminatie.Marimi: S, M, L, XL, XXL

7.76  €                9.23  € 
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TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

30134-str

THC EVE WH. Tricou polo pentru 

dame. Polo pentru dame 100% 

bumbac pique (195 g/m²). Guler si 

mansete striate, fenta cu 4 nasturi. 

Nasture suplimentar pe cusătură 

interioară.Marimi: S, M, L, XL, XXL

7.76  €                9.23  € 

S11342-

SP-L-mob

SUMMER II - Tricou Polo pentru 

bărbați. Calitate excelentă și 

disponibil într-un număr mare de 

culori și dimensiuni. Guler reiat, 

întărit la gât cu bandă dublă, fentă 

cu 3 nasturi în culoarea tricoului, 

cusături și slițuti laterale, nasture de 

rezervă în interior. Detalii material: 

170g /mp, 100% bumbac ringspun 

pieptănat. OEKO-TEX, Mărimi: XS - 

XXL

        7.20  €         8.56  € 
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TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

S11338-

WH-L-

mob

PASSION

SOL'S PASSION Women, Polo 

170g/m². Tricou Polo pentru femei. 

Calitate excelentă și disponibil într-

un număr mare de culori și 

dimensiuni. Guler și manșete din 

material reiat, întărit la gât cu 

bandă dublă, fentă cu 4 nasturi în 

culoarea tricoului, croială ajustată, 

cusături și slițuti laterale, nasture de 

rezervă în interior. Detalii material: 

170g /mp, 100% bumbac ringspun 

pieptănat. OEKO-TEX.

        7.20  €         8.56  € 

Pentru comenzi mari  peste 2500 euro  se aplica preturile   en gros . 

Preturile sunt exprimate in euro  , nu contin TVA si transport. Livrare pe baza de comanda ferma confirmata / contract de livrare, plata avans pe 

baza de factura proforma .

Contact : Domokos Lucretia , 0749 198831, office@tester-consulting.ro 
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