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nr ctr 157701 08  2022

en gros en detail 

MO6176-

13-mob 

Șapcă de baseball cu 5 panele, din 

țesătură de cânepă 100% (370 gr / 

m²) cu cataramă de alamă pe cureaua 

ajustabilă pentru închidere. O șapcă 

elegantă ce te protejează de soare. 

Cureaua reglabilă din spate este 

fabricată din același material de 

cânepă și include o cataramă din 

alamă de culoare argintie pentru o 

potrivire perfectă. 5 ochiuri cusute în 

culoarea potrivită. Marime 7 1/4.  

Dimensiuni: 21X16X11 CM

5.68 € 6.76 €

SEPCI & PALARII & ACCESORII 

cod poza specificatii
pret ExW euro/ buc fara 

TVA 
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MO9644-

05-mob

Șapcă baseball, 6 panele din bumbac 

dur, periat, cu închizător și chingă 

reglabilă.Cozoroc sandwich, colorat. 

Mărime: 7 1/4.  Dimensiuni: 

22X17X16 CM

3.75 € 4.46 €

GOVAFUR-

mc

Sapca baseball ; 100% bumbac periat. 

270 grs/m2 țesătură twill. 6 panele. 

Bandă pentru cap.Cozoroc sandwich 

colorat . Închidere cu velcro la spate. 

6 orificii aerisire  brodate. Întărire 

frontală completă. 200 de unități pe 

cutie. 50 unitati per pachet. Marimi : 

Adult

Dimensiune personalizare: 21 × 29

3.70 € 4.40 €
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MO9643-

37-mob

Șapcă baseball, 6 panele din bumbac 

dur, periat, cu închizător și chingă 

reglabilă. Mărime: 7 1/4. Dimensiuni: 

22X17X16 CM

3.67 € 4.37 €

MO6432-

13-mob 

Șapcă de baseball cu 5 panele , 

confecționată din bumbac organic 

periat de 250 gr/m², închidere cu 

curea reglabilă cu cataramă la 

spate.Această șapcă elegantă vă 

protejează fața de soare și este un 

accesoriu excelent pentru ținuta de zi 

cu zi. Deoarece este fabricată din 

bumbac organic, este o alegere 

sustenabilă.

3.21 € 3.81 €
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 GOVAARM-

mc

Sapca cu cozoroc, 100% bumbac 

periat. 220 grs/m2 stofa twill. 

Inchidere cu velcro in spate.4 orificii 

aerisire  brodate. 200 de unități pe 

cutie. 50 unitati per pachet. Marimi : 

Adult

Dimensiune personalizare: 21 × 29

3.04 € 3.62 €

GOVADUR-

mc

Sapca baseball ;100% bumbac periat. 

270 grs/m2 țesătură twill. 6 panele , 

Cozoroc curbat. Închidere cu velcro pe 

spate. 6 orificii aerisire brodate. 

Întărire frontală completă. 200 unitati 

per cutie.50 unitati per pachet: 1 

culoare. Marime: Adult

Dimensiune personalizare: 21 × 29

3.00 € 3.56 €

GOVASEA-

mc

Sapca baseball ; 100% bumbac periat. 

270 grs/m2 țesătură twill. 6 panele . 

Cozoroc curbat. Închidere cu velcro pe 

spate. 6 orificii aerisire brodate. 

Întărire frontală completă. 200 unitati 

per cutie.50 unitati per pachet: 1 

culoare.Marime : Adulti

Dimensiune personalizare: 21 × 29

3.00 € 3.56 €

4538/1/202210:31 AME:\pc-tester\promo-1\New folder\Agentie\Agentie\2022\Oferte\Sepci, palarii , accesorii-1Sepci, palarii , accesorii-1Sheet1



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

53397-str

Șapcă baseball pentru adulti, cu 6 

panele, fabricata din polyester, 

cozoroc cu paspol reflectorizant şi 

închidere Velcro, colorat, AZO-free. 

Personalizarea v-o recomandăm prin 

serigrafie. Dimensiuni: adjustabile

Dimensiune personalizare: 9 × 5

2.89 € 3.44 €

53398-str

Șapcă baseball pentru copii, cu 6 

panele fabricata din polyester, cu 

bandă reflectorizantă şi închidere 

Velcro, colorat, AZO - free. 

Personalizarea v-o recomandăm prin 

serigrafie.Dimensiuni: ajustabile

Dimensiune personalizare: 9 × 5

2.89 € 3.44 €
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TUXTON-

mc

Șapcă de baseball cu 6 panele  cu 

cozoroc curbat, închidere cu velcro 

reglabilă, 6 orificii de aerisire brodate, 

întărire completă în față. Fabricat din 

100% bumbac pieptănat. Tesatura 

twill gramaj 270 gr/m2.

2.73 € 3.24 €

 GOVASPO-

mc

Sapca baseball, Țesătură moale dublă. 

6 panele ; Cozoroc curbat. Închidere 

cu velcro la spate. 6 orificii aerisire 

brodate. Față fără întărire pentru mai 

mult confort. 200 unitati per cutie.50 

unitati per pachet: 1 culoare. Marime 

: Adulti

Dimensiune personalizare: 21 × 29

2.70 € 3.21 €
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 GOVAPAN-

mc

Sapca cu cozoroc , 100% bumbac. 

țesătură catifea 250 grs/m2. 6 panele. 

Cozoroc curbat. Închidere cu velcro pe 

spate. 6 orificii aerisire brodate. 

Întărire frontală completă. 200 de 

unități pe cutie. 50 buc /pachet: 1 

culoare. Marime : Adulti

Dimensiune personalizare: 21 × 29

2.70 € 3.21 €

GOVASAN-

mc

Sapca baseball; 100% bumbac periat. 

270 grs/m2 țesătură twill. 6 panele. 

Cozoroc curbat tip sandwich. 

Închidere cu velcro la spate. 6 orificii 

aerisire brodate. Armatura frontala 

completa.200 unitati per cutie. 50 

unitati per pachet: 1 culoare. Marime 

: Adulti

Dimensiune personalizare: 21 × 29

2.55 € 3.03 €
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99412-str

Sapca „sandwich” din 100% bumbac 

periat cu 6 panouri și găuri brodate de 

ventilație. Reglabilă cu o cataramă 

metalică.Marime: 580 mm

2.45 € 2.92 €

JUNGLE-

mc

Șapcă de baseball de camuflaj cu 5 

panele, cozoroc curbat, închidere cu 

velcro, 4 orificii metalice, întărire 

frontală detașabilă. Fabricat din 

bumbac 100%. Țesătură twill gramaj 

200 gr/m2.

2.43 € 2.89 €
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99406-str

Sapca din 100% bumbac cu 6 panele și 

găuri de aerisire ; Reglabilă cu o 

cataramă metalică.Marime: 580 mm

2.37 € 2.82 €

 TORONTO-

mc

CAP TORONTO SKY BLUE - ADULT/ 

KIDS
2.34 € 2.78 €
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99426-str
Sapca din poliester și plasă, inchidere 

reglabila din plastic.Marime: 580 mm
2.21 € 2.63 €

KC1464-09

Şapcă baseball cu 6 panele, din 

bumbac periat, cu închidere cu 

cureluşă ajustabilă cu cataramă cu 

finisaj cupru antic. 6 găuri de aerisire 

asortate. Mărime 7 1/4. Dimensiuni: 

26X18X14,5 CM

2.19 € 2.60 €

50466-mc

Şapcă baseball SANDWICH cu 6 

panele, din bumbac în diferite culori. 

Reglabilă cu cataramă din metal. Fără 

AZO. Personalizarea v-o recomandăm 

prin serigrafie. Dimensiuni: 

adjustabile

Dimensiune personalizare: 6 × 4

2.15 € 2.56 €
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FORT -mc

Șapcă de baseball cu 5 panele cu 

cozoroc curbat, închidere cu velcro 

reglabilă, 4 orificii aerisire brodate, 

întărire completă în față. Fabricat din 

bumbac 100%. Gramaj 200 gr/m2 

stofa twill. Marimi : Adulti

1.94 € 2.31 €

99457-str

Sapca denim din bumbac și poliester 

cu 6 panele și găuri brodate de 

ventilație. Reglabila cu cataramă 

metalică.Marime: 580 mm

2.12 € 2.52 €
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GOVACOM-

mc

Sapca 100% bumbac. 200 grs/m2 

țesătură twill. 5 panele. Cozoroc 

curbat cu margini albe. Închidere cu 

velcro pe spate. 4 orificii aerisire  

brodate. Întărire frontală completă. 

200 de unități per cutie. 50 unitati per 

pachet: 1 culoare. Marime : Adulti

Dimensiune personalizare: 21 × 29

2.11 € 2.51 €

99418-str

Sapca din poliester cu elemente 

reflectorizante, orificii de ventilație și 

închidere reglabilă cu velcro. Produs 

promoțional.Marime: 580 mm

2.08 € 2.47 €

MO8594-

mob

Şapcă cu 5 panele şi închidere cu 

capsă. Panel frontal alb din poliester 

cu spumă pe spate, celelalte panele 

din plasă poliester colorată. Material 

special pentru sublimare. Mărime 7 

1/4. Dimensiuni: 24X20X12 CM

1.87 € 2.23 €
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99425-str

Sapca din microfibră și plasă, 

închidere reglabilă cu velcro.Marime: 

580 mm

2.11 € 2.51 €

52466-mc

Șapcă clasică de baseball din bumbac 

AZO-free. Disponibila în culori vii, cu 

patent din plastic, mulțumită căruia 

este potrivita pentru aproape fiecare 

cap! Personalizarea v-o recomandăm 

prin serigrafie. Dimensiuni: 

adjustabile

Dimensiune personalizare: 9 × 5

1.49 € 1.78 €

GOVASUM -

mc
CAP SUMMIT  - ADULT 1.69 € 2.01 €
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99415-str

Sapca din poliester cu 6 panele și 

găuri de ventilație. Închidere reglabilă 

cu velcro.Marime: 580 mm

1.61 € 1.91 €

GOVAPRO-

mc

Sapca 100% bumbac. 175 grs/m2 

țesătură twill. 5 panele. Față fără 

cusătură pentru imprimare. Vizor 

curbat. Închidere cu velcro pe spate. 2 

orificii aerisire brodate. Întărire 

frontală detașabilă. 300 de unități pe 

cutie. 50 buc/ pachet : 1 marime , 1 

culoare. Marimi  : Copii ,  Adulti , 

Dimensiune personalizare: 21 × 29

1.60 € 1.90 €
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KC1447-05-

mob 

Şapcă baseball din bumbac, cu 

închidere cu cureluşă ajustabilă din 

plastic. 2 găuri metalice colorate 

asortate. Mărime 7 1/4. Dimensiuni: 

25X16X15 CM

1.59 € 1.89 €

MO8834-

07-mob

Șapcă baseball cu 6 panele din 

bumbac cu țesătură diagonală și 

închidere cu arici. 6 găuri de aerisire 

asortate. Marime: 7 1/14. Dimensiuni: 

25X16X15 CM

1.59 € 1.89 €

99568-str

Sapca din poliester cu cozoroc tip" 

sandwich", găuri de ventilație și 

închidere reglabilă cu velcro.Marime: 

580 mm

1.57 € 1.87 €
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99410-str

Sapca din 100% bumbac, cu găuri de 

ventilație și închidere reglabilă cu 

velcro.Marime: 580 mm

1.53 € 1.82 €

99029-str

Sapca din bumbac 100% cu ochiuri și 

închidere velcro reglabilă.Dimensiune: 

580 mm

1.53 € 1.82 €

50447-mc

Şapcă baseball din pânză cu 5 panele, 

disponibila în mai multe culori. 

Personalizare recomandata : 

serigrafie.  Dimensiuni: ajustabile

Dimensiune personalizare: 9 × 5

1.32 € 1.57 €
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99537-str

Sapca din poliester cu găuri de 

ventilație și închidere reglabilă cu 

velcro. Cozoroc disponibil in mai 

multe culori.Marime: 580 mm

1.21 € 1.44 €

99547-str

Sapca din poliester cu găuri de 

ventilație și închidere reglabilă cu 

velcro.Marime: 580 mm

1.21 € 1.44 €
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MH2317-

mob

Șapcă imprimată de jur imprejur , 

6 panele, profil mediu.Cozoroc 

precurbat, închidere cu cârlig și buclă 

și bandă de transpirație din poliester. 

Cea mai bună opțiune pentru un 

design imprimat plin de culoare.

MH2316-

mob

Șapcă imprimată de jur imprejur 

5 panele, profil mediu. Cozoroc  

precurbat, închidere cu cârlig și buclă 

și bandă de transpirație din poliester. 

Cea mai bună opțiune pentru un 

design imprimat plin de culoare.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2307-

mob

Sapca din Țesătură din jerseu (180 

g/m²)

6 panele structurate, profil mediu. 

Cozoroc  precurbat, închidere cu 

velcro și bandă de transpirație din 

poliester. Țesătura din jerseu este 

realizată din 97% poliester și 3% 

spandex. Acest lucru îl face ușor și 

flexibil!

MH2101-

mob

Sapca din Țesătură PET reciclată (205 

g/m²)

 Şapcă de baseball RPET structurată 

cu 6 panele, profil mediu.Cozoroc  

precurbat, închidere cu cârlig și buclă 

RPET și bandă de transpirație 35% 

bumbac/65% poliester.

Poliester RPET pentru o textura fina si 

potrivita pentru broderie 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2108-

mob 

Sapca din Țesătură PET reciclată (205 

g/m²)

Calitate de vânzare cu amănuntul. 

Şapcă de baseball RPET structurată cu 

5 panele, profil mediu. Cozoroc 

precurbat, închidere cu cârlig și buclă 

RPET și bandă de transpirație 35% 

bumbac/65% poliester.

Poliester RPET pentru o textura fina si 

potrivit pentru o broderie detaliata.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2315-

mob

Șapcă elastică. Şapcă de baseball cu 

profil mediu, structurată cu 6 panele, 

de mărimea adultă (se potriveşte la 

majoritatea). Cozoroc precurbat tip 

sandviș și bandă elastică pentru 

transpirație.

Material: țesătură twill de bumbac 

premium de 260 g/m² cu bandă din 

poliester/elastan.

MH2314-

mob

Șapcă elastică, cu spate închis. Şapcă 

de baseball cu 6 panele structurată, 

profil mediu, în mărime adult (se 

potriveşte celor mai multe). Vizor 

precurbat și bandă elastică pentru 

transpirație.

Material: țesătură twill de bumbac 

premium de 260 g/m² cu bandă din 

poliester/elastan

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2002-

mob

Sapca Bumbac periat (280 g/m²)

 Şapcă de baseball cu profil mediu cu 

6 panele structurate. Cozoroc 

precurbat, închidere cu cârlig și buclă 

și bandă de transpirație din bumbac. 

Bumbac  periat pentru un finisaj 

moale la atingere și potrivit pentru o 

broderie detaliată.

MH2003-

mob

Sapca din twill de bumbac premium 

(260 g/m²)

 Şapcă de baseball cu profil mediu cu 

6 panele structurate. Cozoroc 

precurbat tip sandviș. închidere cu 

cârlig și buclă și bandă de transpirație 

din bumbac. Twill de bumbac 

premium pentru o textură fină și 

potrivit pentru o broderie detaliată.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2201-

mob

Sapca ,Culoarea standard față din 

poliester numai în alb

Palarie clasica de trucker. Profil înalt 

cu 5 panele, față din poliester cu plasă 

în spate. Cozoroc  precurbat, bandă 

de transpirație din poliester și 

închidere din plastic.

MH2206-

mob

Sapca din Acril

Palarie snapback cu profil inalt cu 6 

panele. Cozoroc plat, bandă de 

transpirație din poliester și închidere 

cu cârlig și buclă. Țesătură acrilică, 

concepută pentru utilizare pe termen 

lung.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

23538/1/202210:31 AME:\pc-tester\promo-1\New folder\Agentie\Agentie\2022\Oferte\Sepci, palarii , accesorii-1Sepci, palarii , accesorii-1Sheet1



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

MH2001-

mob

Sapca din twill de bumbac premium 

(260 g/m²)

 Şapcă de baseball cu profil mediu cu 

6 panele structurate. Cozoroc  

precurbat, închidere cu cârlig și buclă 

și bandă de transpirație din bumbac. 

Twill de bumbac premium pentru o 

textură fină și potrivit pentru o 

broderie detaliată.

MH2004-

mob 

Sapca de Bumbac periat (280 g/m²)

 Şapcă de baseball cu profil mediu cu 

6 panele structurate. Cozoroc 

precurbat tip sandviș. închidere cu 

cârlig și buclă și bandă de transpirație 

din bumbac. Bumbac  periat pentru 

un finisaj moale la atingere și potrivit 

pentru o broderie detaliată.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2008-

mob

Sapca de Bumbac  periat (280 g/m²)

 Structurat 5 panele, profil mediu. 

Vizor precurbat, închidere cu cârlig și 

buclă și bandă de transpirație din 

bumbac. Bumbac  periat pentru un 

finisaj moale la atingere și potrivit 

pentru o broderie detaliată.

	

MH2306-

mob 

Sapca de twill de bumbac premium 

(260 g/m²)

 Şapcă de baseball cu profil mediu cu 

6 panele structurate. Bandă de 

transpirație din bumbac și cozoroc 

precurbat, special proiectat, tip 

sandviș. Închidere cu cataramă 

metalică cu închidere în fantă. Twill 

de bumbac premium pentru o textură 

fină și potrivit pentru o broderie 

detaliată.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2013-

mob

Sapca de twill de bumbac premium 

(260 g/m²)

 Şapcă de baseball nestructurată cu 6 

panele , profil redus. Cozoroc 

precurbat, închidere cu cârlig și buclă 

și bandă de transpirație din bumbac. 

Twill de bumbac premium pentru o 

textură fină și potrivit pentru o 

broderie detaliată.

MH2308-

mob

Sapca din Mesh /Plasă sport (170 

g/m²)

6 panele structurate, profil mediu. 

Cozoroc precurbat, închidere cu 

velcro și bandă de transpirație din 

poliester. Fabricat din țesătură sport 

100% plasă respirabilă.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2310-

mob

Sapca din Ripstop (sport) 

Țesătura ripstop din poliester, uneori 

numită țesătură sport, este un 

material țesut, ușor, cu fire de nailon, 

care rezistă la intindere și la rupere.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2309-

mob

Jacquard din poliester diamant (200 

g/m²)

6 panele structurate, profil mediu. 

Cozoroc precurbat, închidere cu 

velcro și bandă de transpirație din 

poliester. Fabricat din țesătură 

jacquard 100% poliester cu model de 

romb, ideal pentru ținute casual sau 

ținute sport.

MH2311-

mob

Sapca din Ripstop (sport) 

Țesătura ripstop din poliester, uneori 

numită țesătură sport, este un 

material țesut, ușor, cu fire de nailon, 

care rezistă la intindere și la rupere.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2301-

mob

Sapca din Microfibră și plasă ; 

Șapcă de performanță cu profil 

redus cu 4 panele , cu cozoroc 

curbat, bandă de transpirație din 

poliester și închidere cu cârlig și 

buclă . Microfibră ușoară, cu model 

tip plasă pe laterale.

MH2312-

mob

Sapca sport din Bumbac si plasă 

Palarie trucker cu profil mediu cu 6 

panele . Față din bumbac greu , 

periat, cu plasă sport la spate. 

Cozoroc multicolor precurbat, bandă 

de transpirație din poliester și 

închidere cu cârlig și buclă.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2313-

mob

Sapca sport din Bumbac si  plasă 

Palarie trucker cu profil mediu cu 6 

panele. Față din bumbac greu cu plasă 

sport la spate. Cozoroc precurbat într-

o singură culoare, bandă de 

transpirație din poliester și închidere 

cu cârlig și buclă  .

MH2202-

mob

Sapca cu Față din polycotton Palarie 

trucker cu profil inalt cu 6 panele. 

Față din polycotton cu plasă la spate. 

Cozoroc  precurbat, bandă de 

transpirație din poliester și închidere 

din plastic.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2203-

mob

Sapca din Polycotton 

Sapca trucker cu 5 panele, profil înalt. 

Față din polycotton cu plasă la spate. 

Cozoroc precurbat, bandă de 

transpirație din poliester și închidere 

din plastic.

MH2204-

mob

Sapca  , Culoarea standard față din 

poliester numai în alb

Sapca snapback cu 5 panele, profil 

inalt. Față din spumă de poliester cu 

plasă în spate. Cozoroc plat, bandă de 

transpirație din poliester și închidere 

din plastic.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2009-

mob

Sapca din Poliester

6 panele, profil mediu.Cozoroc 

precurbat, închidere cu cârlig și buclă  

și bandă de transpirație din poliester. 

Tesatura din poliester ideala pentru 

orice buget.

MH2205-

mob

Sapca cu partea frontala din acrilic. 

Sapca  snapback cu profil inalt cu 6 

panele. Față din acrilic cu plasă în 

spate. Cozoroc  plat, bandă de 

transpirație din poliester și închidere 

din plastic.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2304-

mob

Sapca din Poliester luminescent

Sapca de protectie cu profil mediu cu 

6 panele structurate.Cozoroc 

precurbat, închidere cu cârlig 

reflectorizant și bandă de transpirație 

din poliester. Material poliester 

luminescent.

MH2302-

mob

Palarie din poliester

Palarie din poliester. 4 ochiuri de aer 

pe laterale pentru un flux de aer mai 

bun. Bandă de transpirație din 

poliester.

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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MH2303-

mob

Cozoroc din Bumbac  periat (280 

g/m²)

Cozoroc  precurbat, bandă de 

transpirație din bumbac și închidere 

cu cârlig și buclă . Bumbac  periat 

pentru un finisaj moale la atingere și 

potrivit pentru o broderie detaliată.

 PNVAHIE-

mc

Esarfa  din bumbac  , marimi : Adulti

100% bumbac. țesătură 125 grs/m2. 

Tivul cusut. 500 de unități pe cutie. 

100 unități per pachet: 1 mărime.                                      

Dimensiune personalizare: 21 × 29

1.90 € 2.26 €

Pret la cerere , comanda 

minima 150 buc in 

functie de personalizare 
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PNVABAN-

mc

Esarfa din 65% poliester, 35% 

bumbac. 120 grs/m2 stofa poplin. 

Tivul cusut. 300 de unități pe cutie. 

100 de unități per pachet: 1 culoare.

1.60 € 1.90 €

FJVAVER-

mc

Esarfa 65% poliester, 35% bumbac. 

120 grs/m2 stofa poplin. Tivul cusut. 

300 de unități pe cutie. 100 de unități 

per pachet: 1 culoare.

1.56 € 1.85 €
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4000200SA

3-mc 

Bandană multifunctională, poliester 

100%.                              Dimensiuni: 48 

× 24,8

1.27 € 1.51 €

PNVAPOP-

mc

Esarfa 65% poliester, 35% bumbac. 

120 grs/m2 stofa poplin. Tivul cusut. 

500 de unități pe cutie. 100 unitati 

per pachet: 1 marime, 1 culoare. 

Marimi : Copil, Adult.

Dimensiune personalizare: 21 × 29

1.24 € 1.48 €
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99080-str
Bandana multifuncțională rPET (120 g 

/ m)250 x 500 mm
1.76 € 2.09 €

STONE-mc  

Eșarfă tubulară din material 100% 

poliester respirabil. Utilizări diferite în 

funcție de poziție. Gramaj 150 g/m2

1.15 € 1.37 €
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MO8561-

05-mob

Bandană modernă din microfibră, cu 

multiple utilizări.                      

Dimensiuni: 47X25CM

1.08 € 1.28 €

99021-str

Bandană multifuncțională din 

microfibră (130 g/m²).                                 

250 x 470 mm

1.16 € 1.39 €

PNVACCT-

mc

Esarfa 100% Poliester. țesătură 125 

grs/m2. Tivul cusut. 1.000 buc /bax; 

100 buc / ambalaj ; 1 marime 

.Dimensiune personalizare: 21 × 29

1.00 € 1.19 €
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PNVACUA-

mc

Esarfa, 100% Poliester. Tesatura tafta 

65 grs/m2. Tivul cusut. 1.000 unitati 

per cutie.100 unitati per pachet: 1 

marime, 1 culoare.Dimensiuni: Adult

Dimensiune personalizare: 21 × 29

0.75 € 0.89 €

PNVAFIE-

mc

Esarfa ; 100% Poliester. Tesatura tafta 

65 grs/m2. Tivul cusut. 1.000 de 

unități pe cutie. 100 unități per 

pachet: 1 mărime, 1 culoare.

0.57 € 0.67 €
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GRVABAR-

mc

BANDANA PIRATE CAP BARBECUE 

WHITE - ADULT
2.04 € 2.42 €

GRVASPA-

mc

BANDANA PIRATE CAP SPARROW - 

ADULT
1.29 € 1.53 €
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GRVACOR-

mc

Boneta Bucatar  65% poliester, 35% 

bumbac. 200 grs/m2 țesătură twill. 

Plasă de ventilație deasupra. 

Închidere cu velcro. 200 de unități pe 

cutie. 10 unitati per pachet: 1 

culoare.Dimensiuni: Adult

Dimensiune personalizare: 21 × 29

4.74 € 5.63 €

 GRVACOU-

mc

Boneta bucatar 65% poliester, 35% 

bumbac. 200 grs/m2 țesătură twill. 

Închidere cu velcro la spate. 100 de 

unități pe cutie. 10 unități per pachet: 

1 culoare.

3.13 € 3.72 €
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 GRVASUM-

mc

Palarie de soare ;100% bumbac. 220 

grs/m2 stofa twill. 4 orificii metalice 

cu plasă. 100 de unități per cutie. 10 

unitati per pachet: 1 

culoare.Dimensiuni: Adult

Dimensiune personalizare: 21 × 29

3.40 € 4.05 €

GRVAREV-

mc

Pălărie reversibilă

Exterior 100% nailon. Căptușeală 

interioară  polară anti-pilling 100% 

poliester.100 unități per cutie. 10 

unități per pachet: 1 culoare.

3.57 € 4.24 €
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GRVABOB-

mc

Palarie pescar ;100% bumbac periat. 

220 grs/m2 stofa twill. 4 orificii 

metalice. 100 de unități per cutie. 10 

unitati per pachet: 1 

culoare.Dimensiuni: Adult; 

Dimensiune personalizare: 21 × 2

3.40 € 4.05 €

99572-str
Palarie de soare din poliester si 

bumbac canvas.Marime: 580 mm
2.58 € 3.08 €
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99574-str
Palarie de soare  din 

poliester.Marime: 580 mm
1.86 € 2.21 €

99453-str
Palarie de soare  din 

poliester.Marime: 580 mm
1.35 € 1.60 €

KC1350-06-

mob

Pălărie de soare din bumbac. Măsură 

unică.Dimensiuni: Ø23X15CM
1.23 € 1.46 €
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99409-str

Pălărie safari din 100% poliester, cu 

găuri de ventilație și snur 

reglabil.Marime: 580 mm

3.98 € 4.74 €

MO9341-

03-mob

Pălărie din paie cu panglică colorată 

din poliester. Pentru comenzile 

neimprimate benzile colorate se 

livrează separat, nu sunt atașate la 

pălării.  Dimensiuni: Ø27X12 CM

2.25 € 2.67 €
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99419-str
Palarie naturala de paie. Panglica nu 

este inclusă.Marime: 580 mm
1.87 € 2.22 €

99423-str
Palarie naturala de paie. Panglica nu 

este inclusă.Marime: 580 mm
1.87 € 2.22 €
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TESTER LMD CONSULTING 
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MO9342-

06-mob 

Pălărie colorată din paie, cu bandă 

albă din poliester. Pentru comenzile 

neimprimate banda colorată se 

livrează separat, nu este atașata 

pălăriei. Dimensiuni: Ø27X11 CM

1.39 € 1.65 €

99427-str

Palarie din PP, disponibila in multe 

culori. Panglica nu este 

inclusă.Marime: 580 mm

1.33 € 1.58 €

47538/1/202210:31 AME:\pc-tester\promo-1\New folder\Agentie\Agentie\2022\Oferte\Sepci, palarii , accesorii-1Sepci, palarii , accesorii-1Sheet1
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99458-str

Panglica sublimată din poliester 

pentru aplicare pe pălăria din 

paie.650 x 20 mm

0.64 € 0.76 €

99428-str

Panglică pentru pălărie din 100% 

poliester, disponibilă în diverse culori 

și ușor de personalizat.650 x 24 mm

0.43 € 0.51 €

99449-str
Panglica non-woven pentru palarie 

(80 g/m²).650 x 22 mm
0.33 € 0.39 €
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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

MOGOTON-

mc

Bandana multifuncțională 

Schwarzwolf tricotată 2 în 1 în negru, 

matlasată cu fire reflectorizante. 

Bandana  pentru gat este potrivita 

pentru vremea de iarna, contine 

cauciuc pentru constrictie pe gat, sau 

o poti folosi ca sapca .Dimensiuni: 25 

× 24 cm

11.37 € 13.52 €

GOVAMUN-

mc

Sapca Cap Mountain, țesătură 

impermeabilă la exterior. Căptușeală 

interioară eee polară anti-pilling 100% 

poliester. Căști pentru urechi din păr 

sintetic cu închidere velcro. 100 de 

unități pe cutie. 10 unitati pe ambalaj 

. Masuri : Adult;Dimensiune 

personalizare: 21 × 29

4.74 € 5.63 €

TPVACVS -

mc

Masca de schi Forest, 100% acril. 

Țesătură cu cusături duble. 100 de 

unități pe cutie. 10 unități per pachet: 

1 culoare. Masuri : Adult; Dimensiune 

personalizare: 21 × 29

3.78 € 4.49 €
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MO9965-

03-mob

Căciulă unisex, tricotată din poliester 

RPET, extensibil și moale, cu 

manșetă.Dimensiuni: Ø20X21CM

3.07 € 3.65 €

MO9964-

03-mob

MARCO RPET

Căciulă unisex, tricotată din poliester 

RPET, extensibil și moale; Dimensiuni: 

Ø20X21CM

2.89 € 3.44 €
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BLVAEVE-

mc
BALACLAVA EVEREST BLACK - ADULT 2.80 € 3.33 €

Caciula  WINTER -ADULT 2.80 € 3.33 €

WINTER-

mc

Sapca de iarnă din 100% acril. 

Țesătură cu cusături duble, vizor 

acoperit peste ochi.

2.59 € 3.08 €
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ALPINE-mc

Bandana -sapca polară de iarnă anti-

pilling cu șnur, care poate fi folosită si 

ca eșarfă. Fabricat din poliester 100%. 

Gramaj 220 gr/m2.

1.45 € 1.73 €

99018-str
Caciula din material polar (180 

g/m²).295 x 230 mm 
2.24 € 2.66 €

GRVASLI-

mc

Sapca 100% Poliester. 220 grs/m2 

tesatura polara anti-pilling. 6 panouri. 

400 de unități pe cutie. 10 unitati per 

pachet: 1 culoare.Dimensiuni: Adult

Dimensiune personalizare: 21 × 29

1.24 € 1.48 €
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99011-str

Fular polar (200 g/m²) cu marginea 

franjurată, disponibil în mai multe 

culori.1500 x 250 mm

2.37 € 2.82 €

GLACIAL-

mc

Eșarfă polară 100% poliester anti-

pilling .  Gramaj 220 

gr/m2.Dimensiuni: Adult

2.14 € 2.55 €

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

Livrare pe baza de comanda ferma  confirmata , plata avans pe baza de factura proforma 

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

La cerere se asigura personalizarea 
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