Schiesser
valmistaa ylellistä mukavuutta koko perheelle

Saksalainen laatumerkki
Schiesser valmistaa
korkealuokkaisia
alusvaatteita naisille,
miehille ja lapsille.
Laatu ja mukavuus ovat
tärkeitä ominaisuuksia
alusvaatteissa. Puuvillaalusasuissa löytyy paljon
erilaisia variaatioita.

Schiesser on erikoistunut
yli 135 vuoden ajan laadukkaiden puuvilla-asujen
valmistukseen. Omat tehtaat ja puuvillan tuottajat takaavat ensiluokkaisia tuotteita. Schiesserillä
on vahva ja monipuolinen NOS-valikoima miehille, naisille ja lapsille. Se koostuu mm. sukista,
urheilukerrastoista, alushousuista, rintaliiveistä,
aluspaidoista, yö- ja oloasuista, uima-asuista sekä
kylpytakeista. Katalogit uudistuvat kerran vuodessa. Suurin osa tuotevalikoimista säilyy kuitenkin
ennallaan. Tuotteita on siten hyvin saatavilla ja
täydentäminen helppoa.
Klassista naisille
Schiesserin alusasuvalikoima naisille on monipuolinen. Valmistajan rintaliivit tunnetaan joustavuudesta, tukevuudesta ja muotoilevuudesta. Niissä
käytetyt pehmeät materiaalit ovat miellyttäviä
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ihoa vasten. Samoin alushousumalleissa on panostettu laadukkaisiin, ihoa hyväileviin materiaaleihin. Naisten alusasuvalikoimaan kuuluu myös mukavia toppeja, aluspaitoja ja legginsejä, jotka sopivat erinomaisesti ympärivuotisen käyttöön.
Ihastuttavat boksereiden ja toppien yhdistelmät ovat hyvä
vaihtoehto alusasuiksi. Valikoimasta löytyvät myös miellyttävät t-paidat ja topit. Merkin alusasut ovat loistava valinta
naisille, jotka pitävät klassisista ja pelkistetyistä alusasuista.
Väriä lapsille
Schiesser-alusasumallisto lapsille on runsas ja värikäs. Vauvoille, lapsille ja nuorille on suunniteltu oma iloinen alusvaatevalikoima. Vauvojen potkupuvut ja pyjamat ovat herkullisen
värisiä ja iloisilla printeillä maustettuja. Mallistosta löytyy sekä
tytöille että pojille sopivia potkupukuja. Tuotteissa käytettävä
pehmeä puuvilla ei hierrä eikä kutita, siksi se tuntuu erityisen mukavalta lapsen iholla. Lasten pyjamat, alusasut, topit
ja kylpytakit ovat todella laadukkaita ja miellyttäviä. Merkin
vaatteiden värimaailma on raikas, ja vaatteita koristavat
suloiset ja hauskat printit.
Schiesser-alusasut ovat täydellisiä puettavaksi kylvyn
tai saunaillan jälkeen sekä rennoksi oloasuksi elokuvailtaan
perheen kesken. Vahvan NOS-valikoiman lisäksi merkillä on
myös vaihtuva Fashion-mallisto, joka tukee NOS-valikoimaa
väreillä ja uusilla teemoilla. Fashion-mallistoista löytyy uimaja ranta-asut, alusvaatteet, yö- ja oloasut koko perheelle.
Schiesser pukee koko perheen!

Perinteitä miehille
Miehille Schiesser tarjoaa perinteisiä
boksereita, alushousuja, pitkiä alushousuja,
aluspaitoja ja yöpukuja. Merkki valmistaa
myös mukavia, pehmeitä kylpytakkeja.
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