
text nad produkty

Pánske tričká pre každého muža
Tričko ako samozrejmosť každého šatníka je azda najuniverzálnejším kúskom vôbec. Avšak,
nie je tričko ako tričko. Pánske tričko od stevula.sk sa hodí na akúkoľvek príležitosť, čoho
zárukou je dokonalé prevedenie vhodné pre rôzne kombinácie outfitu. Vyberte si z našej
bohatej ponuky pánskych tričiek a pocíťte ich dokonalosť na vlastnom tele.

Trvácnosť pánskych tričiek od stevula.sk si určite obľúbite.

text pod produkty

Kvalitné tričko predstavuje neoddeliteľnú súčasť každého z nás. Je preto potrebné dbať pri
jeho výbere na kvalitu prevedenia, značku a taktiež pohodlnosť pri nosení. Investujte preto do
pánskeho trička, ktoré vás bude spoľahlivo sprevádzať každodenným mužským životom.

Nami ponúkané pánske tričká ťažko dostupných značiek (Tee Jays a Kronstadt) sú vyrobené
z vysokokvalitnej, jemne česanej organickej bavlny, ktorá sa vyznačuje svojou jemnosťou. Tú
sprevádza príjemný pocit počas celej doby nosenia. Prievzdušné pánske tričko s odolnosťou
voči pokrčeniu je  ideálnou voľbou každého muža.

Vďaka 100 % organickej bavlne sú pánske tričká zdravotne nezávadné, pričom nespôsobujú
podráždenie pokožky či rôzne iné nežiaduce alergické reakcie. Na výber máte z množstva
rôznych farieb a strihov, čím sa snažíme vyjsť v ústrety aj tomu najnáročnejšiemu
zákazníkovi.

Buďte jedineční
Tričko nie je len o vašom pohodlí, ale aj o pôsobení na okolie. Preto vyberajte vždy aj podľa
celkového vzhľadu, materiálu a farebného prevedenia podľa svojich predstáv. Popustite
uzdu fantázii a prezrite si našu ponuku pánskych tričiek.

Svetlé
Biela či sivá patrí medzi neutrálne, zároveň však elegantné farby, ktoré prezentujú čistotu a
čestnosť. Biele tričko preto dokonale vynikne na mužovi pri obchodných či iných jednaniach,
kde je potrebné zvýšiť dôveryhodnosť jeho vystupovania a prejavu.

Tmavé
Čierna - nIekedy farba smútku, dnes symbolizuje prevažne luxus, eleganciu a bohatstvo,
najmä v kombinácii s bielou či zlatou. Čierne pánske tričká sú vašimi favoritmi, preto si
jednoducho z našej dark ponuky vyberiete.

https://www.stevula.sk/
https://www.stevula.sk/panske-oblecenie/
https://www.stevula.sk/biele-tricka/
https://www.stevula.sk/cierne-tricka/


Kombinácia s prímesou čiernej
Nádherný kontrast farieb pánskeho trička s dlhými rukávmi očarí naozaj každého. Na výber
máte biele či sivé prevedenie vrátane čiernej.

Farebné
Na výber máte okrem neutrálnych farieb aj pestrofarebné prevedenia pánskych tričiek a to
od ohnivo červenej cez príjemnú zelenú či dôveryhodne modrú až po olivovú khaki farbu,
ktorá je známa svojím prispôsobivým vzhľadom.

Neviditeľnosť sa dnes nosí
Na rozdiel od priezračných bielych tričiek, ktoré už dávno vyšli z módy (a ani sa tomu
nečudujeme), vám špeciálne ponúkame neviditeľné tričko, ktoré vám bude verne kryť
chrbát v stresujúcich či napätých situáciách. Je vyrobené zo 100 % prírodnej mako
bavlny.

Dokonale zakrýva nežiaduce škvrny (napríklad od potu), čo je viac než bežné v stresových
situáciách či letných mesiacoch. Na druhej strane je neviditeľné tričko vhodné na celoročné
nosenie, pričom naopak v chladnom období dokáže príjemne zahriať a udržať telesné
teplo.

Neviditeľné pánske tričká či tielka je možné nosiť aj pod košeľou, čo je opäť dôkazom jeho
100 % neviditeľnosti. Čaro spočíva vo farbe, ktorá je na nerozoznanie od farby ľudskej
pokožky. Muži oceňujú najmä vysokú absorpčnú schopnosť neviditeľných tričiek, ktoré
zároveň nie je potrebné žehliť.

Vedeli ste, že
Neviditeľné tričko, aj napriek svojej absorpčnej schopnosti, ktorá odvádza predovšetkým pot,
nezapácha? Je to vďaka prírodnému materiálu, ktorý pôsobí antisepticky, čím zabraňuje
množeniu baktérií spôsobujúce zápach.

Nezabudnite odoberať náš newsletter, kde sa ako prvý dozviete o každej akcii či novinke.

https://www.stevula.sk/cierno-biele-panske-tricko/
https://www.stevula.sk/cierno-sive-panske-tricko/
https://www.stevula.sk/cervene-panske-tricko-extra-slim/
https://www.stevula.sk/zelene-panske-tricko-extra-slim/
https://www.stevula.sk/azurove-panske-tricko-extra-slim/
https://www.stevula.sk/olivove-panske-tricko-extra-slim/
https://www.stevula.sk/neviditelne-tricka/

