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Markowa odzież
reklamowa
i robocza

Szanowni Partnerzy biznesowi,

WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKT
Jakość naszych produktów jest już
podstawowym elementem, na którym
skupiamy się w całym systemie, od
produkcji po wysyłkę.

przedstawiamy nowy katalog na rok
2021, jak zawsze pełen naszych wysokiej
jakości produktów. Możecie znaleźć w nim
kilka interesujących nowości, ponieważ
skupiliśmy się na unowocześnianiu naszej
odzieży reklamowej i odzieży roboczej.
Możecie spodziewać się wielu nowych kolorów, krojów i dodatków
do odzieży roboczej.

DZIAŁ SPRZEDAŻY ORAZ E-SHOP
Nasz e-shop jest zawsze do Waszej
dyspozycji 24 godziny na dobę, 365 dni
w roku, wraz ze wsparciem naszego
międzynarodowego zespołu sprzedaży.

Kluczową informacją minionego roku jest zmiana nazwy firmy. Po udanym
rebrandingu marki przystąpiliśmy do zmiany nazwy firmy na Malfini,
a.s. od dnia 1 grudnia 2020 r. Całkowicie zmieniamy pierwotną nazwę,
którą tworzyliśmy od momentu powstania w 1999 roku. Firma nadal
jest synonimem jakości produktów i usług, a także charakteru jej logo
- typowo czarna sylwetka orła. Oba wyrażenia można przetłumaczyć
w ten sam sposób. Chociaż adler pochodzi z języka niemieckiego, słowo
malfini oznacza orła w języku kreolskim. Dzięki temu mamy możliwość
przeniesienia hasła rebrandingu produktu z 2018 roku „Marka się zmienia,
orzeł pozostaje” na „Nazwa się zmienia, orzeł pozostaje”. Dzięki temu
możemy w pełni rozwinąć skrzydła i skupić się na rynkach, na których
dotychczas nasz rozwój był hamowany przez procesy legislacyjne
wynikające z posiadania znaków towarowych przez konkurencyjną firmę.

WSPARCIE MARKETINGOWE
Możemy pomóc Waszej firmie dzięki
naszej szerokiej gamie narzędzi
marketingowych. Każdego roku robimy
coraz więcej, oszczędzając Wasz czas
i pieniądze.
CENTRUM LOGISTYCZNE
Nowoczesne centrum logistyczne
w Ostrawie wyposażone jest
w system fotowoltaiczny, co
pozwala nam osiągnąć wysoką
samowystarczalność energetyczną.

Wszystko to przygotowaliśmy w bardzo trudnym dla nas wszystkich roku,
kiedy razem stawiliśmy czoła skutkom światowej pandemii. Dostrzegliśmy
siłę natury i zyskaliśmy dla niej szacunek - oraz często brak pokory
w zmierzaniu się z nią. Wiedzieliśmy, że biorąc pod uwagę nasze kontakty
i relacje biznesowe, jesteśmy niemal zobowiązani do pomocy w radzeniu
sobie z kryzysem i szybko dostarczyliśmy środki ochronne zarówno dla
Was, jak i na rynek B2C.
Wierzymy, ze najgorsze już za nami, nauczyliśmy się funkcjonować
w nowej sytuacji. Nasze centrum logistyczne jest pełne towarów, a cały
zespół MALFINI jest gotowy, aby spełniać Wasze życzenia. Dziękujemy
za Wasza lojalność. Z niecierpliwością czekamy na współprace
w nowym roku.

MALFINI
a.s.

WSPÓŁPRACA JAKO ZESPÓŁ
to dla nas priorytet
Zawsze ciężko pracujemy, aby dostarczyć rozwiązania, które najlepiej odpowiadają Waszym
potrzebom. Niezależnie od działu, od kreatywności, analityków, po pracownika logistyki,
uzupełniamy się wzajemnie i wykonujemy swoją pracę rozsądnie i efektywnie - od opracowania
produktu, po paczkę czekającą pod Waszymi drzwiami.

PEOPLE
Nie są nam obojętne losy ludzi wokół nas,
w regionach, w których pracujemy, gdzie
produkujemy i mieszkamy - w tym oczywiście
naszych pracowników i ich rodzin.

PLANET
Dbamy o środowisko. Poprzez działania,
których się podejmujemy, przyczyniamy się
do zachowania naszej planety dla naszych i
Waszych dzieci oraz ich potomków.

PROFIT
Ostatnie „P” reprezentuje Was, naszych
partnerów biznesowych. Dla Was stajemy
się coraz bardziej transparentni i staramy
się zapewnić Wam usługi, które wyróżnią
nas na tle konkurencji.

CSR

Odpowiedzialność społeczna w biznesie

DBAMY O OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT
Corporate Social Responsibility (CSR) to dobrowolna integracja nie tylko ekonomicznych, ale także
społecznych i ekologicznych aspektów i wpływów związanych z naszą codzienną pracą, wykraczająca
poza zobowiązania prawne. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności zarówno za środowisko
naturalne, jak i społeczne, w którym pracujemy. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy odpowiedzialni
wobec naszych pracowników, środowiska i społeczeństwa, tak samo jak wobec naszych akcjonariuszy.
People – Planet – Profit to dla nas nieodłączne wartości.

SUPIMA®
Marka reprezentująca najwyższej jakości
bawełnę, która stanowi 1% światowej
produkcji. Jest to rodzaj bawełny Pima
uprawianej w USA z ponad stuletnią
historią.
MERINO
Wełna merino jest znana na całym świecie
ze względu na swą miękkość, trwałość
i wszechstronność. Jej zastosowanie w branży
odzieżowej rozciąga się od ekskluzywnej mody
aż po wysoce funkcjonalną odzież.
ORGANIC
Bawełna wyprodukowana z rolnictwa
ekologicznie kontrolowanego.
Największymi producentami są Turcja,
Indie, USA i Chiny.

JAKOŚĆ
i certyﬁkaty

NASZE CERTYFIKATY:
Oeko-Tex Standard 100 jest światowej sławy znakiem
jakości dla wyrobów tekstylnych wykonanych
wyłącznie z nietoksycznych materiałów.

GOTS – CU 1033786 – to uznana Międzynarodowa
Grupa Robocza ds. Międzynarodowych Standardów
Tekstylnych. Określa ścisłe zasady ekologiczne
i społeczne dla wszystkich faz produkcji tkanin
organicznych.

CERTYFIKACJA NASZYCH DOSTAWCÓW:
BSCI to inicjatywa na rzecz prowadzenia społecznie
sprawiedliwego biznesu, której celem jest
zagwarantowanie, że rynek wprowadza wyłącznie
produkty, które zostały wyprodukowane w odniesieniu
do podstawowych praw pracowniczych i etyki.

WRAP jest niezależną organizacją non-profit,
która zapewnia legalną, humanitarną i etyczną
produkcję na całym świecie i nagradza firmy
odpowiednimi certyfikatami.

MALFINI® 28
Jeśli potrzebujecie produktu dobrej jakości,
idealnego pod nadruk czy haft to znajdziecie
go tutaj. MALFINI® to sztandarowa marka
naszej firmy, posiadająca najszerszą gamę
produktów, kolorów i materiałów.
MALFINI Premium® 164
Marka premium produktów, które wykorzystywane
są z najlepszych materiałów i posiadają elegancką
paletę kolorów. Oprócz najwyższej jakości koszulek
z bawełny SUPIMA® znajdziecie również szlafrok
z włókna bambusowego.
PICCOLIO® 152
Młoda marka z prostym designem w
radosnych kolorach. Wszystkie produkty
z nowej linii Piccolio posiadają odrywane
metki typu TEAR OFF.

RIMECK® 198
Wysokiej jakości odzież robocza, od spodni
z certyfikatem CORDURA® po koszulki nadające
się do prania w wysokiej temperaturze.
Warto również wspomnieć o produktach
poprawiających widoczność High-Visibility.

MARKI

Tutaj znajdziecie dokładnie to,

CZEGO POTRZEBUJECIE!
My, MALFINI, a.s., jesteśmy jednym z czołowych dostawców odzieży reklamowej w Czechach i całej
Europie. Wśród naszych marek MALFINI®, MALFINI Premium®, Piccolio® i RIMECK® z pewnością
znajdziecie produkt, który najlepiej odpowiada Waszym potrzebom.

Nowe produkty

W ROKU 2021
Co przygotowaliśmy dla Was w nowym
roku? Zarówno letnią atmosferę
w nowych koszulkach Sailor, jak
i ochronę przed wiatrem w nowych
kurtkach Valley.
W celu uzyskania informacji o dostępności
towaru prosimy o kontakt z naszym działem
sprzedaży.
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W celu uzyskania informacji o dostępności towaru
prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

903

905

Terry Towel
Terry Bath Towel
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551, 552
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Everest
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DUO
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KONIEC USUWANIA ETYKIET
Kolekcja koszulek LABEL FREE posiada
jedynie małe metki zawierające rozmiar
i informacje dotyczące konserwacji
zgodnie z wymogami prawa.
WYKOŃCZENIE SILIKONOWE
Wszystkie koszulki są pokryte silikonowym
wykończeniem, dzięki czemu są miękkie
w dotyku i mają jedwabisty połysk.
Zachowują swój kolor, kształt i połysk
nawet po wielokrotnym praniu.
PERSONALIZACJA
Koszulki nadają się do prawie każdego
rodzaju nadruku i haftowania. Możesz
łatwo stworzyć własną markę odzieży
dla całej rodziny.
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41
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43

GOTS
Global Organic Textile Standard
CU 1033786

GOTS jest uznawany za wiodący na świecie
standard przetwarzania tekstyliów z włókien
organicznych. Definiuje ona na wysokim
poziomie kryteria środowiskowe wzdłuż całego
łańcucha dostaw tekstyliów organicznych i
wymaga zgodności z kryteriami społecznymi.
Wykorzystanie włókien organicznych z rolnictwa
ekologicznego, eliminacja substancji toksycznych
i substancji szkodliwych dla środowiska oraz
wprowadzenie płacy minimalnej to tylko niewielki
fragment wiążących kryteriów GOTS. Możesz mieć
pewność, że produkty oznaczone logo GOTS są
wykonane z uwzględnieniem odpowiedzialności
społecznej i środowiskowej.
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SAILOR
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Na mniejsze i większe

PRZYGODY

Poszerzamy naszą kolekcję Sailor! Teraz możecie ubrać się w
prążkowany wzór w postaci koszulki dla pań lub koszulki unisex
z długim rękawem.

SAILOR LS

55

Razem cieszmy

SIĘ NATURĄ!

Nasze produkty kamuflażowe zawsze
przydadzą się na spacerze po lesie, na wyprawie
wędkarskiej lub gdziekolwiek na łonie natury.

UNISEX

166

CAMOUFLAGE LS

65

DUO

C19, C20

CAMOUFLAGE

GENTS

KIDS

CAMO ZIPPER

LADIES

95

LADIES

UNISEX

Kolekcja

144, 149

CAMOUFLAGE

59

C36

CAMO TRIUMPH

67

C22

CAMO PURE

59

C24

CAMO LATINO

138

LABEL FREE

135

CLASSIC NEW 32

805

222

SAILOR 53

PIQUE POLO 71

138

149

KIDS

BLANKY 161

328

TWISTER 141

F38

CAMOUFLAGE 59

406

ESSENTIAL 97

607

P94

BASIC 35

COMFORT 129

922

EASYGO 145

BASIC FREE 37

100

FIT-T LS 63

147

121

412

TRENDY ZIPPER 89

613

912

MILES 127

ENERGY 145

CLASSIC 33

148

INFINITY 57

FANTASY 119

P72

PELICAN 157

529

9V4

FROSTY 101

535

PERFORMANCE 113

HV BRIGHT 224

P92

BEETLE 163

9V2

HV ENERGY 224

Kolekcja

327

RELAX 141

329

FANCY 141

304

CLASSIC KIDS 139

303

6P KIDS 135

UNISEX

FAMILY

FAMILY

LADIES

LADIES

LADIES

LADIES

LADIES

KIDS

32

CLASSIC NEW 132, 133, 135

DUO

FAMILY

37

BASIC FREE F29, F34, F38

39

VIPER 143, 161

UNISEX

33

CLASSIC 101, 100

DUO

UNISEX

39

ELEMENT 145

41

VIPER FREE F43, F61

DUO

UNISEX

35

BASIC 129, 134, 138

CAMO PURE C22

UNISEX

43

HEAVY 110

DUO

59

PURE 122

LADIES

LOVE 123

43

HEAVY NEW 137 43

45

ORIGIN 171, 172

NATIVE 173, 174

47

61

DUO

UNISEX

63

FIT-T LS 119, 169, 121

50

HEAVY V-NECK 111

50

SLIM FIT V-NECK 146
FIT V-NECK 162

51

53

65

CAMOUFLAGE LS 166

UNISEX

UNISEX

55

CONNECTION 177

56

COLORMIX 109

56

INFINITY 131, 148

LONG SLEEVE 112

65

LADIES

GENTS

65

TRIUMPH 136

67

CAMO TRIUMPH C36 67

CORE 142

67

DUO

FAMILY

GENTS

GENTS

55

SAILOR TOP 806

UNISEX

UNISEX

KIDS

KIDS

57

64

ELEGANCE 127

LADIES

71

URBAN 219, 220

DUO

DUO

SAILOR LS 807

UNISEX

LADIES

64

61

NEW PRODUCT

PIQUE POLO 203, 210, 222
UNISEX

NEW PRODUCT

SLIM 139

CITY 120

49

FUSION 163, 164

FAMILY

SAILOR 803, 804, 805

60

DREAM 128

LADIES

UNISEX

LADIES

V-NECK 102

60

DUO

STREET LS 130
UNISEX

GLANCE 141

FAMILY

GENTS

HEAVY NEW FREE F37

60

CAMOUFLAGE 144, 149

PRZEGLĄD
Produktów

72

PIQUE POLO LS 221

73

SINGLE J. LS 211

DUO

73

DUO

59
COTTON 212, 213

75

COTTON HEAVY 215, 216

DUO

STYLE LS 209, 229

85

77

LADIES

STYLE 218

85

SINGLE J. 202, 223

79

CHIC 207, 214

83

FAMILY
DUO

TRENDY ZIPPER 410, 411, 412 89

CAPE 413, 414

91

DUO

93

MERGER 415, 416

DUO

95

CAMO ZIPPER C19, C20

FAMILY

101

FROSTY 527, 528, 529

DUO

102

NEW PRODUCT

KIDS

KIDS

COMFORT 607

UNISEX

102

EXIT 525

GENTS

97

ESSENTIAL 406

UNISEX

GENTS

HORIZON 520

96

ADVENTURE 407
VIVA 409

GENTS

DUO

COMFORT 608

UNISEX

103

PRACTIC 519

129

LADIES

SCARF NEW 526

DUO

129

LADIES

TWO IN ONE 604

UNISEX

103

6P 305

135

131

LADIES

BALANCE 610

135

LEISURE 603

UNISEX

KIDS

6P KIDS 303

131

LADIES

5P 307

135

131

UNISEX

6P SANDWICH 306

137

FAMILY
UNISEX

UNISEX

UNISEX

UNISEX

UNISEX

DUO

VALLEY 536, 537

107

PACIFIC 3 IN 1 533, 534

109

DUO

UNISEX

111

NANO 531, 532

PERFORMANCE 522, 521 , 535 113

DUO

RAP 6P 302

137

RAP 5P 301

UNISEX

GENTS

137

SUNVISOR 310

138

LATINO 324

UNISEX

KIDS

138

CAMO LATINO C24

UNISEX

138

UNISEX

KIDS

WINDY 524

114

COOL 515, 514

114

DUO

FAMILY

FANTASY 124, 140, 147

119

115

VISION 517, 516

121

DESTINY 175, 176

UNISEX

BODY WARMER 509 115

DUO

123

DIRECT 417, 418

UNISEX

CLASSIC 304

124

GENTS

CLASSIC KIDS 322

UNISEX

LADIES

RACER 167

139

PRIDE 168

GENTS

124

ENERGY 912

UNISEX

GENTS

139

FANCY 329

141

UNISEX

UNISEX

KIDS

KIDS

145

EASYGO 922

145

RELAX 327

141

TWISTER 328

UNISEX

SHOPPER 921

UNISEX

146

UNISEX

141

UNISEX

HANDY 900

146

UNISEX

KIDS

STAR 165

125

VICTORY 217

125

BREEZE 820

127

MILES 612, 613

127

COMFY 611

129

CARRY 901

147

SMART 911

147

ORGANIC 916, 917, 918

149

TERRY TOWEL 903, 905 150

UNISEX

UNISEX

UNISEX

DUO

UNISEX

UNISEX

UNISEX

UNISEX

DUO

151

TERRY 907, 908, 909

PARADE P71

UNISEX

155

PAINT P73

PEAK P74

DUO

UNISEX

KIDS

155

155

EVEREST 553, 554

195 BAMBOO BATHROBE 953 197 BAMBOO TOWEL 952, 951, 950 197
NEW PRODUCT

DUO

UNISEX

RESIST LS R05
RESIST R01, R02

UNISEX

UNISEX

201

GENTS

UNISEX

PIXEL P81

157

PELICAN P72

UNISEX

157

PROGRESS LS P75

UNISEX

157

JOY P21, P22

UNISEX

159

ZERO P41

UNISEX

159

RESIST HEAVY R03, R04

203

EFFECT 530

DUO

UNISEX

205

JACKET HI-Q 506

205

GENTS

NEXT 518

207

GENTS

CASUAL 550

GENTS

207

GENTS

KIDS

SUNSHINE P31

161

BLANKY P94

161

BEETLE P92

DUO

MERINO RISE 157, 158

DUO

FLASH 260, 261

177

DUO

PERFECTION PLAIN 251, 253 185

169

EXCLUSIVE 153, 154

171

179

COLLAR UP 256, 257

181

ACTION 150, 152

BOMBER 453, 454

189

BLOOM P91

173

DRESS UP 271

183

BRAVE 155, 156

191

JACKET 501, 504

175

CONTRAST STRIPE LS 258 183

WOODY W52

193

WOODY W51, W01

216

HV PROTECT 1V9

HV BRIGHT 9V3, 9V4

219

212

WOODY W05

216

219

RANGER W54

217

HV ESSENTIAL 4V6

221

UNISEX

UNISEX

KIDS

KIDS

KIDS

HV ENERGY 9V2

224

HV TWISTER 3V8

225

214

RANGER W04

RANGER W06

217

HV DRY 1V8

UNISEX

HV FLEECE 5V1

221

225

219

UNISEX

HV GUARD 4 IN 1 5V2

UNISEX

HV PRACTIC 5V9

215
UNISEX

GENTS

UNISEX

UNISEX

224

WOODY W02

GENTS

UNISEX

HV RUNWAY 2V9

213

RANGER W53, W03

GENTS

UNISEX

DUO

EVEREST 552, 551

209
GENTS

GENTS

DUO

VOYAGE 452, 451

163

DUO

LADIES

DUO

187

163

DUO

DUO

DUO

GRAND 259, 269

BUBBLE P93

DUO

DUO

DYNAMIC 262, 263

163

223

UNISEX

HV REFLEX 3V5

225

koszulki

/ str. 30

koszulki polo

/ str. 68

koszule

/ str. 80

bluzy

/ str. 86

polary

/ str. 98

outdoor

/ str. 104

active

/ str. 116

czapki

/ str. 132

frotte & torby / str. 142

MALFINI

®
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Jakość i komfort
Produkty z kolekcji MALFINI® dostępne są w różnych krojach, gramaturach, rodzajach
materiału i kolorach, a łączy je jedno - możesz polegać na ich jakości i komforcie, czy
to w celach reklamowych, sportowych czy do używania na co dzień, zawsze dumnie i
elegancko prezentują nadruk czy haft.

29

MARKOWA ODZIEŻ
Produkty te są częścią markowej
odzieży reklamowej MALFINI®.
Możesz polegać na ich jakości!

100 % BAWEŁNA
Charakteryzuje się właściwościami
takimi jak miękkość, giętkość,
wytrzymałość, chłonność i
oddychalność

SINGLE JERSEY
Gładka, elastyczna dzianina
popularna głównie w produkcji
T-shirtów i koszulek polo.

KOSZULKI
30

Pierwsze koszulki zostały zaprojektowane na początku XX wieku i szybko
stały się częścią mundurów wojskowych i odzieży pracowników fizycznych
ze względu na ich praktyczność. T-shirty z nadrukiem zostały później
wykorzystane przez Disneya, zaczynając od kultowych koszulek z Myszką Miki.
Z czasem kolejne studia, firmy, a nawet zespoły rockowe przyłączyły się do
tego trendu, a w ciągu stulecia praktyczna odzież stała się przestrzenią dla
wyrażania siebie i sztuki.
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CLASSIC NEW 132

GENTS

koszulka męska

FAMILY

CLASSIC 101

UNISEX

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
145 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01)

bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
taśma wzmacniająca na ramionach
00 03* 12* 01

00 03

12

62

16 04 96

*

92

*

67

01

02 05
11

15

02 05 06 04

11

07

44 28 06 29

07 40 64

CLASSIC NEW 133

LADIES

koszulka damska

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna
145 g/m2, XS - 2XL
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
00 03* 12* 01

02 05

16

07 40 64

04 96

11

15

44 06 62

CLASSIC 100

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm,8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
160 g/m2
krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
taśma wzmacniająca na ramionach

92

CLASSIC NEW 135

KIDS

00

01

02 05 04 07

KIDS

koszulka dziecięca

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
145 g/m2
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
00 03* 12* 01
16

04 96

11

02 05

15

44 06

62

92

07 40 64

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

32

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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BASIC 129

NEW COLOUR

koszulka męska

GENTS

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
160 g/m2, XS - 5XL (5XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 07)

FAMILY

bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
wykończenie silikonowe
00

51 03* 12* 67

94

01

02 60 87

29

62

95

19

27

39

92

16

93 05

SILICONE

14

15

44 28 09 06 69

38 08 04 96 A2

A1

11

07

13

23

43

49 30 64

BASIC 134

NEW COLOUR

koszulka damska

LADIES

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
160 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

FAMILY

dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe
00 03* 12* 67

94

01

02 60 87

62

19

27

08 04 96 A2

92

16

95

93 05
A1

14

15

44 28 09 06

11

07

23

SILICONE

43 49 63

40 30 64

BASIC 138

NEW COLOUR

koszulka dziecięca

KIDS

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
160 g/m2

FAMILY

SILICONE

krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe
00 03* 12* 01
09

16

92

02

87

05 60

62 96 04 A2

11

14

15

44

A1

07

63 30 64

19

95

28

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NEW COLOUR

35

BASIC FREE F29

GENTS

koszulka męska

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
160 g/m2, S - 3XL

SILICONE

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
taśma wzmacniająca na ramionach
wykończenie silikonowe
00 03* 12* 67

01

02 05

14

44 09 06 62

16

27

04

11

LABEL FREE

07 64

BASIC FREE F34

LADIES

koszulka damska

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
160 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe
00 03* 12* 67

01

02 05

14

44 09 06 62

16

27

04

11

LABEL FREE

07 64

BASIC FREE F38

KIDS

koszulka dziecięca

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
160 g/m2

SILICONE

LABEL FREE

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe
00 03* 12* 01

02 05

14

44 09 06 62

16

04

11

07 64

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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37

VIPER 143

GENTS

koszulka męska

DUO

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, S - 2XL

SILICONE

krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe
00

12* 67

01

02 60 05 44 28 09 29

92

16

04 07

VIPER 161

LADIES

koszulka damska

DUO

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

dopasowany krój ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe
00

12* 01

02 60 05 44 09 92

16

04 07 49

ELEMENT 145

UNISEX

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, XS - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01)

TEAR OFF

bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
odrywana metka
00

12* 01

02 05 44 06 04

11

07

* Kompozycja może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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39

VIPER FREE F43

GENTS

koszulka męska

DUO

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, S - 2XL
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe
00

12* 01

02 05 44 09

16

SILICONE

LABEL FREE

04 07

VIPER FREE F61

LADIES

koszulka damska

DUO

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, XS - 2XL
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
dopasowany krój ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe
00

12* 01

02 05 44 09

16

SILICONE

LABEL FREE

04 07

LABEL FREE
Bez żmudnego usuwania etykiet. Kolekcja koszulek LABEL FREE posiada jedynie małe metki zawierające rozmiar
i informacje dotyczące konserwacji zgodnie z wymogami prawa.

* Kompozycja może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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HEAVY 110

UNISEX

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
200 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 94)
bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
00 03* 94

01

02 05

14

44 06 39 04

11

07

HEAVY NEW 137

NEW COLOUR

koszulka unisex

UNISEX

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
200 g/m2, XS - 5XL
(4XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 07; 5XL tylko w kolorach 00, 01)

SILICONE

bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
wykończenie silikonowe
00

51 03* 12* 67

69 62

39

16

95

01

02 60 93 05

14

15

44 59 09 06

27

38 08 04 96 A2

A1

11

07

13

40

HEAVY NEW FREE F37

UNISEX

koszulka unisex

SILICONE

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
200 g/m2, XS - 3XL

LABEL FREE

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
taśma wzmacniająca na ramionach
wykończenie silikonowe
00

12* 01

02 05 44

16

04 07

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NEW COLOUR

43

ORIGIN 171

GENTS

koszulka męska

DUO

Single Jersey, 100 % bawełna organiczna GOTS
160 g/m2, S - 3XL

ORGANIC

certyfikowana bawełna organiczna
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
zaokrąglona dolna krawędź
00 25

01

02 05 44

16

21

96

11

07

ORIGIN 172

LADIES

koszulka damska

DUO

Single Jersey, 100 % bawełna organiczna GOTS
160 g/m2, XS - 2XL

ORGANIC

certyfikowana bawełna organiczna
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
zaokrąglona dolna krawędź
00 25

01

02 05 44

16

21

96

11

07

BAWEŁNA ORGANICZNA
Bawełna wyprodukowana z rolnictwa ekologicznie kontrolowanego. Największymi producentami są Turcja,
Indie, USA i Chiny.

44

45

NATIVE 173

GENTS

koszulka męska

DUO

Single Jersey Slub, 100 % bawełna organiczna GOTS
150 g/m2, S - 3XL

ORGANIC

certyfikowana bawełna organiczna
dzianina slub o nieregularnej strukturze
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
00 25

01

02 05 44

16

21

96

11

07

NATIVE 174

LADIES

koszulka damska

DUO

Single Jersey Slub, 100 % bawełna organiczna GOTS
150 g/m2, XS - 2XL

ORGANIC

certyfikowana bawełna organiczna
dzianina slub o nieregularnej strukturze
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
00 25

01

02 05 44

16

21

96

11

07

SINGLE JERSEY SLUB
Delikatna dzianina o charakterystycznej pręgowanej fakturze. Aby osiągnąć ten efekt końcowy, stosuje się
przędzę o grubszych i cieńszych odcinkach na całej długości, która powstaje przez zmianę naprężenia skrętu.
Tkanina ta posiada również dużą rozciągliwość.

46

47

FUSION 163

GENTS

koszulka męska

DUO

Single Jersey, 65 % poliester, 35 % bawełna
160 g/m2, S - 3XL
krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
podwinięte rękawy przyszyte w 4 punktach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
00 M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7

FUSION 164

LADIES

koszulka damska

DUO

Single Jersey, 65 % poliester, 35 % bawełna
160 g/m2, XS - 2XL
luźny krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
podwinięte rękawy przyszyte w 4 punktach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
00 M3 M1 M2 M5 M6 M4 M9 M7

DRUK SUBLIMACYJNY
Odpowiedni do materiałów z włókien syntetycznych stanowiących minimum 65% materiału. Metoda ta nie zmienia
właściwości materiału takich jak oddychalność czy możliwość prania, a także świetnie nadaje się do nadruku
zdjęć, które jednak muszą mieścić się w obrysach kwadratu lub prostokąta.

48

49

V-NECK 102

UNISEX

SLIM FIT V-NECK 146

koszulka unisex

koszulka męska

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, S - 3XL

bez szwów bocznych
dekolt w kształcie litery V
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
taśma wzmacniająca na ramionach

krój slim-fit ze szwami bocznymi
lamówka w kształcie V
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

00 03* 12* 01

02 05 06 08 04 07

00

HEAVY V-NECK 111

koszulka unisex

UNISEX

12* 94

01

GENTS

DUO

02 60 05 44 28

29

16

SILICONE

95 04 07 49

FIT V-NECK 162

LADIES

koszulka damska

DUO

Single Jersey, 100 % bawełna
200 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01)

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, XS - 2XL

bez szwów bocznych
dekolt w kształcie litery V
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach

dopasowany krój ze szwami bocznymi
lamówka w kształcie V
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

00

12* 01

02 05

07

00

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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12* 94

01

02 60 05 44

16

SILICONE

95 04 07 49

* Kompozycja może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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SAILOR 803

koszulka unisex

UNISEX

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna
150 g/m2, XS - 2XL
prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
02

SAILOR 804

LADIES

koszulka damska

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna
150 g/m2, XS - 2XL
prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
dopasowany krój ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
02

SAILOR 805

KIDS

koszulka dziecięca

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
150 g/m2
prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
02

52
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SAILOR LS 807

koszulka unisex

NEW PRODUCT

UNISEX

Single Jersey,100 % bawełna
150 g/m2, XS - 3XL
prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
elastyczna tkanina utrzymująca kształt
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy
02

SAILOR TOP 806

NEW PRODUCT

damski top

LADIES

Single Jersey,95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, S - 3XL

ELASTANE

prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
szersze ramiączka
02

Nowy produkt. Dostępne w: pierwszym kwartale 2021

54

NEW PRODUCT
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CONNECTION 177

UNISEX

INFINITY 131

koszulka unisex

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, XS - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, S - 3XL

dwukolorowy wzór
dzianina w kolorach melange ze 100% bawełny
krój ze szwami bocznymi
poziomy szew dzielący
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach

krój ze szwami bocznymi
dekolt i rękawy obszyte dzianiną ściągaczową 1: 1 w kontrastowym kolorze
szew wzmacniający na ramionach

12
01
01

01

14

00

00

00 00

00 03
12 * 60
60
12

00 67
01 01

62 04 07
67
67
01 67

01 02 43
12 * 03
03 * 02
02
12

COLORMIX 109

UNISEX

INFINITY 148

koszulka unisex

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna
200 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
180 g/m2
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14 44
02 01

62
01

16
01

04
01

11
01

07
01

KIDS

krój ze szwami bocznymi
dekolt i rękawy obszyte dzianiną ściągaczową 1: 1 w kontrastowym kolorze
szew wzmacniający na ramionach
00
01

01

14

00

00

00 00

dwukolorowy wzór
krój ze szwami bocznymi
poziomy szew dzielący z wszytym paskiem
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
01
07

UNISEX

62 04 07
67
67 01 67
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CAMOUFLAGE 144

koszulka unisex

UNISEX

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, XS - 3XL
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach w kolorze camouflage
32

33

34

CAMO PURE C22

LADIES

koszulka damska

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
150 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

dopasowany krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe
32

33

34

CAMOUFLAGE 149

KIDS

koszulka dziecięca

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
160 g/m2
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą w kolorze camouflage
szew wzmacniający na ramionach
32

58

33

34

59

PURE 122

NEW COLOUR

koszulka damska

LADIES

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
150 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 07, 12)

SILICONE

dopasowany krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe
00

12* 01

02

87

93 05

95 04 96 A2

A1

11

14

44 62

92

CITY 120

NEW COLOUR

koszulka damska

LADIES

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
150 g/m2, XS - 3XL ( 3XL tylko w kolorach 00, 01)

SILICONE

luźny krój ze szwami bocznymi
szerokie obszycie dolnej części z materiału wierzchniego
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe
16
00

07 40 64

12* 01

07 40

GLANCE 141

02 05

15

44 59

39

92 96 A2

47

LADIES

koszulka damska

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
krótkie, dopasowane rękawy
00 12** 01

02

93 05 44 62

16

LOVE 123

LADIES

koszulka damska

ELASTANE

Single Jersey, 95 % wiskoza, 5 % elastan
170 g/m2, XS - 2XL
luźny krój ze szwami bocznymi
długość za biodra
dekolt w kształcie łódki
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
kimonowe rękawy
zalecane suszenie w pozycji poziomej

95 96

07 40 64

DREAM 128

LADIES

koszulka damska

00

01

02

62

95

07

43 40 30

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)
elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
dekolt w kształcie litery V
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
krótkie rękawy raglanowe
00 12** 01

02 05

15

44

16

95 04

11

ELASTAN
Bardzo cienkie, mocne, elastyczne włókno poliuretanowe. Kluczową cechą jest wysoka elastyczność. Elastan może być
rozciągnięty od trzech do siedmiu razy w stosunku do pierwotnej długości bez pękania. Jest zawsze stosowany w połączeniu
z innymi materiałami, zapewnia stabilność kroju, zwiększa elastyczność i zmniejsza marszczenie się materiału.
07 40 64

* Kompozycja może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza, **80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan
Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
NEW COLOUR

60

* Kompozycja może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
NEW COLOUR
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FIT-T LS 119

GENTS

koszulka męska

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02)
krój slim-fit ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy
00

12* 01

02 05 44 09 06 29

16

27

04 07

FIT-T LS 169

LADIES

koszulka damska

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)
dopasowany krój ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy
00

12* 01

02 05 44 09 06

16

27

04 07

63

FIT-T LS 121

KIDS

koszulka dziecięca

FAMILY

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
160 g/m2
krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy
00

12* 01

05 44 09 62

07

63

* Kompozycja może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza

62

63

SLIM 139

LADIES

koszulka damska

ELASTANE

LONG SLEEVE 112
koszulka unisex

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, M - 3XL

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
długie rękawy

krój ze szwami bocznymi
szwy dzielące na ramionach z kontrastowym paskiem
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
długie rękawy

07

12* 01
43

02

93 05

15

44 39

95 04

12* 01

05

00

00

00 07 00

00

UNISEX

63 40

07

STREET LS 130

GENTS

koszulka męska

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, M - 2XL

ELEGANCE 127

LADIES

koszulka damska

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)
elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
dekolt w kształcie litery V
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
długie reglowane rękawy
00

12* 01

02 05

14

59

92 96

07

43

dwukolorowy wzór (z wyjątkiem kolorów 00 i 01)
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
długie raglanowe rękawy z mankietami
mankiety z dzianiny ściągaczowej 1: 1 z 5 % elastanem
00

63

01

02 06
14 01

23
67

CAMOUFLAGE LS 166

UNISEX

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, XS - 3XL
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą w kolorze 01
długie raglanowe rękawy w kolorze camouflage
32

* Kompozycja może się różnić: 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan

64

33

34

* Kompozycja może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza

65

TRIUMPH 136

LADIES

damski top

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
szersze ramiączka
00

12* 01

02 05

14

44 62

92

16

95 96 04 07 40 64

CAMO TRIUMPH C36

damski top

LADIES

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
elastyczny materiał utrzymujący kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
szersze ramiączka
32

33

34

CORE 142

GENTS

męski top

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, S - 2XL
bez szwów bocznych
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
00 12** 01

02 05

Kompozycja może się różnić: **85 % bawełna, 15 % wiskoza, *80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan
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67

MARKOWA ODZIEŻ
Produkty te są częścią markowej
odzieży reklamowej MALFINI®.
Możesz polegać na ich jakości!

PIQUE
Dzianina wzorzysta
z geometrycznym reliefem na
zewnątrz. Na dolnej stronie jest
uzupełniona dodatkową nicią.

DZIANINA ŚCIĄGACZOWA
Elastyczna, najczęściej używana
do tworzenia kołnierzy, mankietów,
klap i brzegów, koszulek polo i bluz.

KOSZULKI POLO
68

Wkrótce po pierwszych zwykłych koszulkach, na początku XX wieku pojawiły
się te z kołnierzykami. Zaprojektowane, aby zastąpić niepraktyczne w sporcie
białe koszule, tam gdzie do tej pory różne koszule z kołnierzykiem cieszyły się
dużym powodzeniem w sportach, takich jak golf, tenis lub polo, skąd wzięły
nazwę - koszulki polo. Z czasem stały się one powszechne nawet poza sportem,
stając się stałym elementem każdej garderoby i filarem stylu „smart casual”.

69

PIQUE POLO 203

NEW COLOUR

koszulka polo męska

GENTS

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, S - 5XL
(4XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94; 5XL w 00, 01)

FAMILY

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
00 03* 12* 67
39

92

16

95

20 94
27

87

05

14

15

38 08 04 96

01

02

11

A2

07 40 64

44 59 09 06 69

PIQUE POLO 210

NEW COLOUR

koszulka polo damska

LADIES

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 07)

FAMILY

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
00 12* 20 94

01

02

87

05

14

15

39

27

04 96

11

A2

07 40 30 64

92

16

95

44 59 09 06

PIQUE POLO 222

KIDS

koszulka polo dziecięca

FAMILY

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
200 g/m2
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
00

12* 01

02 05

15

44 39

92 04 07 40 30 64

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NEW COLOUR

71

URBAN 219

GENTS

koszulka polo męska

DUO

SINGLE J. LS 211

koszulka polo męska

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, S - 2XL

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z dzianiny ściągaczowej 1:1 z kontrastowym paskiem
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 2 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
długie rękawy zakończone mankietami

12* 01

02 05

14

15

44 06 92 04

11

07

00

00

00

00

00

00

00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00
02

GENTS

00

00

00

00

00

URBAN 220

00 94

LADIES

01
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14

07

PIQUE POLO LS 221

GENTS

koszulka polo męska

koszulka polo damska

DUO

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, XS - 2XL

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, S - 3XL

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z dzianiny ściągaczowej 1:1 z kontrastowym paskiem
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
długie rękawy

12* 01

02 05

14

15

44 06 92 04

11

07

00

00

00

00

00

00

00
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00
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00

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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00

12* 94

01

02 05

14

06 07

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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COTTON 212

NEW COLOUR

koszulka polo męska

GENTS

Pique, 100 % bawełna
170 g/m2, S - 3XL

DUO

krój z rozporkami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
kieszonka pakowana osobna dla jej łatwiejszego znakowania
00 03* 12* 01

02 05

15

44 06 62

39

16

04 A2

07

COTTON 213

NEW COLOUR

koszulka polo damska

LADIES

Pique, 100 % bawełna
170 g/m2, XS - 2XL

DUO

dopasowany krój z rozporkami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
kieszonka pakowana osobna dla jej łatwiejszego znakowania
00 03* 12* 01

02 05

15

44 06 62

39

16

04 A2

07 40

KIESZONKA PAKOWANA OSOBNA DLA JEJ ŁATWIEJSZEGO ZNAKOWANIA
Kieszenie do koszulki polo są dostarczane osobno, aby ułatwić znakowanie.
Drukowanie lub haft nigdy nie były prostsze!

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NEW COLOUR

75

COTTON HEAVY 215

NEW COLOUR

koszulka polo męska

GENTS

Pique, 100 % bawełna
220 g/m2, S - 3XL

DUO

krój z rozporkami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
00

12* 01

02 05

15

44 06

16

04 A2

07

COTTON HEAVY 216

NEW COLOUR

koszulka polo damska

LADIES

Pique, 100 % bawełna
220 g/m2, XS - 2XL

DUO

dopasowany krój z rozporkami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
00

12* 01

02 05

15

44 06

16

04 A2

07

* Kompozycja może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NEW COLOUR

77

SINGLE J. 202

GENTS

koszulka polo męska

DUO

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 07, 12)

SILICONE

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 2 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
wykończenie silikonowe
00 03* 12* 01
96

11

07

02 05

14

15

44 09 06 39

92 08 04

13

SINGLE J. 223

LADIES

koszulka polo damska

DUO

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
wykończenie silikonowe
00

12* 01

02 05

15

44 06 92 04 96

07 40

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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MARKOWA ODZIEŻ
Produkty te są częścią markowej
odzieży reklamowej MALFINI®.
Możesz polegać na ich jakości!

POPELINA
Najczęściej używany rodzaj
materiału do produkcji koszul.
Jest niezwykle miękki, przyjemny
w dotyku, ale i jednocześnie
wystarczająco sztywny.
SZCZEGÓŁY
KONSTRUKCYJNE
Zaszewki, fałdy lub zakładki
dobrze podkreślają sylwetkę i
umożliwiają nieskrępowany ruch.

KOSZULE
80

Koszula jest jednym z najstarszych artykułów odzieżowych, który jest nadal
w modzie. Będąc pierwotnie częścią bielizny, pod koniec XVIII wieku stała się
powszechna na imprezach towarzyskich, a w ostatnim stuleciu weszła również
do garderoby damskiej. Nowoczesne wzory łączą różne materiały, od popeliny
i gładkiego splotu po wzorzyste diagonale z różnymi krojami, a wszystko to w
celu osiągnięcia idealnego komfortu.
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CHIC 207

koszula męska

GENTS

DUO

Popelina, 100 % bawełna
120 g/m2, S - 3XL
klasyczny krój ze szwami bocznymi
podwójny karczek i zakładki z tyłu
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
kieszeń na piersi
guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)
00

01

15

07

CHIC 214

LADIES

koszula damska

DUO

Popelina, 100 % bawełna
120 g/m2, XS - 2XL
pojedynczy karczek i zaszewki z tyłu
zaszewki w pasie
ozdobne falbanki na klatce piersiowej
dwuczęściowy kołnierzyk koszuli w szpicę
części przednie wykończone plisą
guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)
zaokrąglony dół
00
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15

07
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STYLE LS 209

koszula męska

GENTS

DUO

Popelina, 100 % bawełna
125 g/m2, S - 3XL
klasyczny krój ze szwami bocznymi
podwójny karczek i zakładki z tyłu
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
kieszeń na piersi
długie rękawy z półokrągłym mankietem na 1 guzik
guziki w kolorze materiału (2 zapasowe)
00

01

15

07

STYLE LS 229

LADIES

koszula damska

DUO

Popelina, 100 % bawełna
125 g/m2, XS - 2XL
dopasowany krój z bocznymi szwami
zaszewki podkreślające damską figurę
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
długie rękawy ze ściętymi mankietami i 2 guzikami
guziki w kolorze materiału (2 zapasowe)
zaokrąglony dół
00

01

15

07

STYLE 218

LADIES

koszula damska

Popelina, 100 % bawełna
125 g/m2, XS - 2XL
dopasowany krój z bocznymi szwami
zaszewki na plecach
zaszewki podkreślające damską figurę
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
rękawy 3/4 z wysokim mankietem z rozcięciem
guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)
zaokrąglony dół
00
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MARKOWA ODZIEŻ
Produkty te są częścią markowej
odzieży reklamowej MALFINI®.
Możesz polegać na ich jakości!

FRENCH TERRY
Gładki splot z dodatkową
nicą, który zwiększa
wytrzymałość, chłonność i
objętość tkaniny.

DZIANINA ŚCIĄGACZOWA
Z ELASTANEM
Dodatek elastanu zwiększa
elastyczność i zapewnia
stabilność kształtu dzianiny.

BLUZY
86

W latach 30-tych bluzy zostały zaprojektowane jako praktyczne rozwiązanie problemów
robotników pracujących w chłodniejsze dni. Początkowo były to po prostu grubsze
koszulki z długim rękawem chroniące pracowników przed warunkami atmosferycznymi,
które nie ograniczały swobody ruchu i wygody. Bluzy swój boom zażyły w latach 70. jako
element kultury hip-hopowej, i stały się narzędziem dla niższych klas do wyrażania siebie.
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TRENDY ZIPPER 410

bluza męska

NEW COLOUR

GENTS

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester
300 g/m2, S - 3XL

FAMILY

prosty krój ze szwami bocznymi
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna
00

12* 36

01

02 05 44 06 62

16

07

TRENDY ZIPPER 411

NEW COLOUR

bluza damska

LADIES

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester
300 g/m2, XS - 2XL

FAMILY

dopasowany krój ze szwami bocznymi
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna
00

12* 36

01

02 05 44 06 62

16

07 40

TRENDY ZIPPER 412

KIDS

bluza dziecięca

FAMILY

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester
300 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
prosty krój ze szwami bocznymi
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości
kaptur z podszewką bez sznurka ściągającego
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna
00

01

05 44 62

07 40

* Kompozycja może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NEW COLOUR

89

CAPE 413

NEW COLOUR

bluza męska

GENTS

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester
320 g/m2, S - 3XL

DUO

prosty krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszeń typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna
00
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CAPE 414

NEW COLOUR

bluza damska

LADIES

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester
320 g/m2, XS - 2XL

DUO

dopasowany krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszeń typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna
00

12* 36

01

02 05 44 06

16

04 07 40

* Kompozycja może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.

90

NEW COLOUR
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MERGER 415

bluza męska

GENTS

DUO

Terry, nieczesana,
65 % poliester, 35 % bawełna
280 g/m2, S - 3XL
prosty krój ze szwami bocznymi
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
raglanowe rękawy z podwójnym przeszyciem
dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
nieczesana strona wewnętrzna
M3 M1 M2 M5 N6

N1 M7 M8

MERGER 416

LADIES

bluza damska

DUO

Terry, nieczesana,
65 % poliester, 35 % bawełna
280 g/m2, XS - 2XL
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
raglanowe rękawy z podwójnym przeszyciem
dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
nieczesana strona wewnętrzna
M3 M1 M2 M5 N6

92

N1 M7 M8
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CAMO ZIPPER C19

bluza męska

GENTS

DUO

Terry, czesana strona wewnętrzna,
65 % bawełna, 35 % poliester
300 g/m2, S - 3XL
prosty krój ze szwami bocznymi
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnetrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
elementy kontrastowe
czesana strona wewnętrzna
32

33

34

CAMO ZIPPER C20

LADIES

bluza damska

DUO

Terry, czesana strona wewnętrzna,
65 % bawełna, 35 % poliester
300 g/m2, XS - 2XL
dopasowany krój ze szwami bocznymi
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnetrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
elementy kontrastowe
czesana strona wewnętrzna
32
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33

34
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ADVENTURE 407

bluza męska

GENTS

DUO

NEW COLOUR

bluza męska/dziecięca

GENTS

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester
300 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 01, 02, 12),
10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester
300 g/m2, S - 3XL
prosty krój z bocznymi częściami
metalowy zamek błyskawiczny na całej długości
stójka i części boczne z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanem
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny brzeg, ściągacze i lamówka kieszeni z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna
12* 01

ESSENTIAL 406

KIDS

prosty krój ze szwami bocznymi
dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna
00 03* 12* 67

01

02 05 06 69

11

07

02 05 09 06 07

VIVA 409

LADIES

bluza damska

DUO

Terry, czesana od wewnątrz
97 % bawełna, 3 % elastan
300 g/m2, XS - 2XL

ELASTANE

elastyczny materiał utrzymujący kształt
krój taliowany za pomocą bocznych części
srebrny spiralny zamek błyskawiczny na całej długości
stójka i części boczne z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanem
wewnętrzna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny brzeg, ściągacze i lamówka kieszeni z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna
00 12** 01

02 05 06 07

Kompozycja może się różnić: * 85 % bawełna, 15 % wiskoza; ** 64 % bawełna, 33 % poliester, 3 % elastan
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* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
NEW COLOUR
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MARKOWA ODZIEŻ
Produkty te są częścią markowej
odzieży reklamowej MALFINI®.
Możesz polegać na ich jakości!

POLAR
Ma wyjątkowe właściwości
izolacyjne, długą żywotność i
jest łatwy w pielęgnacji. Materiał
można pokryć wykończeniem
antypillingowym.
WYKOŃCZENIE
ANTYPILLINGOWE
Materiał poddany procesowi,
dzięki któremu nie mechaci się.

POLARY
98

W połowie XX wieku pojawiły się pierwsze obawy o zrównoważony rozwój przemysłu
tekstylnego - a wraz z nimi wynalazek włókien z recyklingu tworzyw sztucznych,
takich jak poliester, poliamid i elastan. Znalazły one szybko wiele zastosowań,
a jednym z nich był polar. Stał on się szybko popularny, jako warstwa odzieży
użytkowanej w sporcie, czy przy różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu.
Jego izolujące i ogrzewające właściwości sprawiły, że polar z czasem zyskał również
uznanie jako samodzielny materiał przy tworzeniu wygodnych ubrań.
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FROSTY 527

polar męski

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
220 g/m2, S - 4XL

GENTS

FAMILY

ANTIPILLING

izolujący materiał
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

00 24 01 02 05 44 92 07
94
94 94 94 94 94 94 94 94

FROSTY 528

LADIES

polar damski

FAMILY

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
220 g/m2, XS - 3XL

ANTIPILLING

izolujący materiał
krój lekko taliowany
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

00 24 01 02 05 44 92 07 40
94 94
94 94
94 94
94 94
94 94
94
94 94 94 94

FROSTY 529

KIDS

polar dziecięcy

FAMILY

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
220 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm,10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

ANTIPILLING

izolujący materiał
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

00 02 44 92 07 40
94 94
94 94
94 94
94 94
94 94
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EXIT 525

UNISEX

unisex kamizelka polarowa

PRACTIC 519

UNISEX

unisex czapka polarowa
ANTIPILLING

ANTIPILLING

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
220 g/m2, XS - 3XL

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
240 g/m2, uniwersalna

izolujący materiał
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

2 w 1 - czapka i ocieplacz na szyję
izolujący materiał
regulowany sznurek po jednej stronie w kolorze 01
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie
00 36

01

02 05

11

23

00 24 01 02 05 44 92 07 40
94 94
94 94
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94 94
94 94
94
94 94 94 94

HORIZON 520

GENTS

polar męski

SCARF NEW 526

unisex szalik polarowy
ANTIPILLING

ANTIPILLING

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
280 g/m2, S - 3XL

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
230 g/m2, 155 × 25 cm

izolujący materiał
krótki zamek błyskawiczny
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
rękawy z gumką
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

izolujący materiał
owerlokowe przeszycia wokół obwodu
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie
155 x 25 cm
00 36
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RIMECK®
Więcej produktów polarowych znajdziecie na str. 205 pod marką RIMECK®.
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MARKOWA ODZIEŻ
Produkty te są częścią markowej
odzieży reklamowej MALFINI®.
Możesz polegać na ich jakości!

SOFTSHELL
Funkcjonalny 3-warstwowy
materiał z membraną
zapewniającą wodoodporność
i oddychalność.

DOSTĘP DO ZNAKOWANIA
Otwór zapinany na zamek
w wyściółce produktu zapewnia
łatwy dostęp dla hafciarki.

OUTDOOR
104

Ubrania przeznaczone na zewnątrz muszą mieć wytrzymałość mechaniczną,
odporność na wiatr i wodę oraz dobrą izolację termiczną - jednocześnie
zachowując oddychalność. Przełomem łączącym wszystkie te elementy jest
materiał softshell, wprowadzony w latach 70-tych. Dzięki swoim uniwersalnym
właściwościom zastępuje warstwowe ubranie. Softshell został skonstruowany
tak, aby zrównoważyć wszystkie wymagania i zapewnić doskonałą ochronę
przed warunkami atmosferycznymi.
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VALLEY 536

kurtka męska softshell

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; oddychająca membrana; mikro polar,
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.
300 g/m2, S - 3XL
3-warstwowy softshell z membraną
panele na ramionach
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
regulowane obszycia rękawów za pomocą rzepu
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
wewnętrzna kieszonka na suwak
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
lekko przedłużona w tylnej części
elementy odblaskowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym
36
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02

NEW PRODUCT

GENTS

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

VALLEY 537

NEW PRODUCT

kurtka damska softshell
LADIES

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; oddychająca membrana; mikro polar,
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.
300 g/m2, XS - 2XL
3-warstwowy softshell z membraną
krój lekko taliowany
panele na ramionach
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
regulowane obszycia rękawów za pomocą rzepu
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
wewnętrzna kieszonka na suwak
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
lekko przedłużona w tylnej części
elementy odblaskowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym
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Nowy produkt. Dostępne w: pierwszym kwartale 2021
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NEW PRODUCT
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DUO

ANTIPILLING

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

3 IN 1

PACIFIC 3 IN 1 533

kurtka męska

kurtka damska

Kurtka zewnętrzna: splot płócienny, 100 % poliester, wewnętrzna
biała laminacja TPU, 130 g/m², Polar wewnętrzny: 100 % poliester,
wykończenie antypillingowe po obu stronach
wodoodporność 8 000 mm, oddychalność 5 0005 000 g/m²/24 godz.
220 g/m2, S - 3XL

Kurtka zewnętrzna: splot płócienny, 100 % poliester, wewnętrzna
biała laminacja TPU, 130 g/m², Polar wewnętrzny: 100 % poliester,
wykończenie antypillingowe po obu stronach
wodoodporność 8 000 mm, oddychalność 5 0005 000 g/m²/24 godz.
220 g/m2, XS - 2XL

uniwersalne zastosowanie 3 w 1
Kurtka zewnętrzna:
wodoodporny zamek zakończony ochroną podbródka
odpinany kaptur ze wzmocnionym daszkiem
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za
pomocą elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem
błyskawicznym
kieszeń na piersi
klejone szwy
dostęp do brandingu z boku
elementy kontrastowe

uniwersalne zastosowanie 3 w 1
Kurtka zewnętrzna:
krój lekko taliowany
wodoodporny zamek zakończony ochroną podbródka
odpinany kaptur ze wzmocnionym daszkiem
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą
elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem
błyskawicznym
kieszeń na piersi
klejone szwy
dostęp do brandingu z boku
elementy kontrastowe
Polar wewnętrzny:
odpinana wewnętrzna kurtka z polaru
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości
wszyte kieszenie
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
elementy kontrastowe
wykończenie antypillingowe po obu stronach

Polar wewnętrzny:
odpinana wewnętrzna kurtka z polaru
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości
wszyte kieszenie
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego
ściągacza
elementy kontrastowe
wykończenie antypillingowe po obu stronach
36
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PACIFIC 3 IN 1 534
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NANO 531

GENTS

kurtka męska softshell
Softshell: 100 % poliester, Nanotex® wykończenie; oddychająca membrana; perforowany
mikro polar, 100 % poliester, wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 600 g/m²/24 godz.
280 g/m2, S - 3XL
3-warstwowy softshell z membraną
efektowna tekstura softshell
wykończenie Nanotex® zapobiegające przenikaniu wody
spiralny zamek błyskawiczny z klapką na całej długości
kaptur ze ściągaczem
kaptur i rękawy regulowane na rzep
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe
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NANO 532

LADIES

kurtka damska softshell
DUO

Softshell: 100 % poliester, Nanotex® wykończenie; oddychająca membrana; perforowany
mikro polar, 100 % poliester, wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 600 g/m²/24 godz.
280 g/m2, XS - 2XL
3-warstwowy softshell z membraną
efektowna tekstura softshell
wykończenie Nanotex® zapobiegające przenikaniu wody
krój lekko taliowany
spiralny zamek błyskawiczny z klapką na całej długości
kaptur ze ściągaczem
kaptur i rękawy regulowane na rzep
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe
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NANOTEX® RESISTS SPILLS
Certyfikowana tkanina, która została gruntownie przekształcona poprzez nanotechnologię.
Otrzymana w ten sposób tkanina odpycha płyny, ma zwiększoną żywotność, zachowuje naturalną
miękkość i pozwala oddychać skórze. Materiał Nanotex® wytrzyma kontakt z cieczą bez absorpcji,
czy zawilgocenia, nie pozostają na nim mokre plamy, a krople po prostu z niego ściekają.
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PERFORMANCE 522

kurtka męska softshell

FAMILY

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan; oddychająca membrana; Mikro polar,
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.
300 g/m², S - 3XL
3-warstwowy softshell z membraną
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
odpinany kaptur
regulowane rękawy na rzepy
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym
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PERFORMANCE 535
kurtka dziecięca softshell

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; oddychająca membrana; Mikro polar,
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.
300 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm,10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
3-warstwowy softshell z membraną
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
odpinany kaptur
regulowane obszycia rękawów za pomocą rzepu
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym
36
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FAMILY
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LADIES

kurtka damska softshell

FAMILY

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan; oddychająca membrana; Mikro polar,
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.
300 g/m², XS - 2XL
3-warstwowy softshell z membraną
krój lekko taliowany
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
odpinany kaptur
regulowane rękawy na rzepy
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym
00 36
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COOL 515

GENTS

kurtka męska

Softshell: 100 % poliester, oddychająca membrana
wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.
210 g/m², S - 3XL
3-warstwowy softshell z membraną
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi z ukrytym zamkiem w szwie dzielącym
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe i odblaskowe
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LADIES

Softshell: 100 % poliester, oddychająca membrana
wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.
210 g/m², S - 2XL
3-warstwowy softshell z membraną
krój lekko taliowany
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi z ukrytym zamkiem w szwie dzielącym
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe i odblaskowe

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

59
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UNISEX

Splot płócienny, 100 % poliester, wykończenie PA
S - 3XL
lekki wiatroodporny materiał
spiralny zamek błyskawiczny na całej długości
ukryty kaptur w kołnierzu
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą elastycznego sznurka
wszyte kieszenie
torebka na suwak umożliwiająca przechowywanie
91

DUO

SOFTSHELL

ELASTANE
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LADIES

DUO

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; Polar, 100 % poliester
280 g/m², XS - 2XL
2-warstwowy sofshell
krój lekko taliowany
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie na suwak ukryte w szwach dzielących
elementy kontrastowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym
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kamizelka męska

WINDPROOF
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BODY WARMER 509

wiatrówka unisex

02 05 06 90
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GENTS

kamizelka damska softshell
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WINDY 524

01

2-warstwowy sofshell
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie na suwak ukryte w szwach dzielących
elementy kontrastowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

VISION 516

514

92
36

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; Polar, 100 % poliester
280 g/m², S - 3XL
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62

kurtka damska
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kamizelka męska softshell
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VISION 517

07

Rip Stop 100 % poliamid, wewnętrzna srebrna powłoka;
podszewka: Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
300 g/m², S - 3XL
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
wszyte kieszenie
2 wewnętrzne kieszenie na piersi
lekko przedłużona w tylnej części
dostęp do brandingu z boku
elementy kontrastowe
podszewka polarowa z wykończeniem antypillingowym
01

02 06 07
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MARKOWA ODZIEŻ
Produkty te są częścią markowej
odzieży reklamowej MALFINI®.
Możesz polegać na ich jakości!

100 % POLIESTER
Trwały, szybkoschnący i łatwy w
pielęgnacji materiał.

ELASTAN
Bardzo rozciągliwe włókno, które
jest zawsze używane w połączeniu
z innymi materiałami. Zapewnia
stabilność kształtu i redukuje
marszczenie się produktu końcowego.

ACTIVE
116

Płaszcze, koszule i stroje używane jako odzież sportowa minionego stulecia
miały ścisłe zasady dotyczące tego, jak i z czego zostały wykonane. Ponieważ
sport stał się integralną częścią nowoczesnego stylu życia, ucieczką od
nieustannego stresu - sposobem na relaks zarówno ciała, jak i umysłu zmieniła się też odzież sportowa. Wygoda, przewiewność i funkcjonalność
stały się nowymi zasadami, które prowadzą do coraz częstszego stosowania
najnowocześniejszych szybkoschnących i oddychających tkanin.
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FANTASY 124

GENTS

koszulka męska

FAMILY

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, S - 3XL

EXTRA DRY

szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój ze szwami bocznymi
oryginalnie zaprojektowany dekolt
szew wzmacniający na ramionach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
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FANTASY 140

LADIES

koszulka damska

FAMILY

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, XS - 2XL

EXTRA DRY

szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
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FANTASY 147

KIDS

koszulka dziecięca

FAMILY

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

EXTRA DRY

szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój ze szwami bocznymi
oryginalnie zaprojektowany dekolt
szew wzmacniający na ramionach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
00
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DESTINY 175

koszulka męska

DUO

Single Jersey, 95 % micro poliester, 5 % elastan
160 g/m², S - 3XL
gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
lekko przedłużona w tylnej części
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
ciasno dopasowany krój po bokach
ozdobnie przeszycie
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
krótkie rękawy raglanowe
etykieta w formie naklejki
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FLAT

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER
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DESTINY 176

LADIES

koszulka damska

DUO

Single Jersey, 95 % micro poliester, 5 % elastan
160 g/m², XS - 2XL
gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
lekko przedłużona w tylnej części
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
ciasno dopasowany krój po bokach
ozdobnie przeszycie
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
krótkie rękawy raglanowe
etykieta w formie naklejki
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PŁASKIE SZWY
Dwustronny ścieg okładkowy, który jest płaski i zapewnia maksymalny komfort noszenia.
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DIRECT 417

NEW PRODUCT

bluza polarowa męska

GENTS

Polar stretch, 95 % micro poliester, 5 % elastan
240 g/m², S - 3XL
gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
prosty krój z bocznymi częściami
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości
kaptur z ochroną podbródka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
raglanowe rękawy
kieszenie zapinane na suwak
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
etykieta w formie naklejki
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DIRECT 418

NEW PRODUCT

bluza polarowa damska
LADIES

Polar stretch, 95 % micro poliester, 5 % elastan
240 g/m², XS - 2XL
gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój taliowany za pomocą bocznych części
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości
kaptur z ochroną podbródka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
raglanowe rękawy
kieszenie zapinane na suwak
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
etykieta w formie naklejki
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STICKER LABEL
Metka w formie naklejki. Łatwa do usunięcia.

Nowy produkt. Dostępne w: pierwszym kwartale 2021
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NEW PRODUCT
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RACER 167

damski top

LADIES

EXTRA DRY

VICTORY 217

koszulka polo unisex

Double Face, 100 % poliester
130 g/m2, XS - 2XL

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, S - 3XL

gładki, szybkoschnący materiał
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wcięcia przy łopatkach (racerback)
szersza okrągła lamówka
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
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STAR 165
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UNISEX

EXTRA DRY

EXTRA DRY

Double Face, 100 % poliester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL tylko w kolorze 00)

Single Jersey, 100 % poliester
160 g/m2, XS - 3XL

gładki, szybkoschnący materiał
krój ze szwami bocznymi
lamówka z materiału wierzchniego
taśma wzmacniająca na ramionach
długie rękawy
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

materiał cotton-touch (w dotyku jak bawełna)
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego
taśma wzmacniająca na ramionach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

01

EXTRA DRY

koszulka unisex

koszulka unisex
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BREEZE 820

top męski

GENTS

EXTRA DRY

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, XS - 2XL
wodoodporny, oddychający, fluorescencyjny materiał
idealny do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój ze szwami bocznymi
szwy na ramionach przesunięte do przodu
lamówka z materiału wierzchniego
otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
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MILES 612

GENTS

szorty męskie

EXTRA DRY

Pika interlokowa, 100 % micro poliester
150 g/m2, S - 3XL
szybkoschnący materiał
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
długość powyżej kolan
pas z wszytą gumką, regulowany sznurkiem
mała kieszeń wewnętrzna
kieszenie w bocznych szwach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
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MILES 613

KIDS

szorty dziecięce

EXTRA DRY

Pika interlokowa, 100 % micro poliester
150 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
szybkoschnący materiał
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
długość powyżej kolan
pas z wszytą gumką, regulowany sznurkiem
mała kieszeń wewnętrzna
kieszenie w bocznych szwach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
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COMFORT 607

spodnie dresowe męskie/dziecięce
Terry, nieczesana strona wewnętrzna
65 % bawełna, 35 % poliester
300 g/m², S - 3XL, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

GENTS

KIDS

FAMILY

idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
proste wykończenie nogawek
pas z wszyta gumką, regulowany sznurkiem
kieszenie boczne
00

12* 01

02 05

COMFORT 608

LADIES

spodnie damskie

FAMILY

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
65 % bawełna, 35 % poliester
300 g/m², XS - 2XL
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
proste wykończenie nogawek
szeroki elastyczny pas z wszyta gumką, regulowany sznurkiem
00

12* 01

02 05

07

COMFY 611

GENTS

spodenki męskie

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
65 % bawełna, 35 % poliester
300 g/m², S - 3XL
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
proste wykończenie nogawek
pas z wszyta gumką, regulowany sznurkiem
listwowe kieszenie w bocznych szwach
12* 01

02 05

* Kompozycja może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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BALANCE 610

legginsy damskie

LADIES

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
190 g/m2, XS - 3XL
elastyczny materiał utrzymujący kształt
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój slim fit bez szwów bocznych
pas z wszyta gumką
00

01

02

LEISURE 603

spodnie damskie

LADIES

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
200 g/m2, XS - 2XL
elastyczny materiał utrzymujący kształt
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
proste wykończenie nogawek
szeroki elastyczny pas z gumką
kieszenie klinowe
dolny ściągacz regulowany gumką
00

12* 01

02

TWO IN ONE 604

spódnica damska

LADIES

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
200 g/m2, XS - XL
2 w 1 spódniczka z wszytymi spodenkami
elastyczny materiał utrzymujący kształt
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krótkie cięcie w kształcie „A”
szeroki elastyczny pas, regulowany sznurkiem
00

12* 01

02

07

* Kompozycja może się różnić: 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan
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MARKOWA ODZIEŻ
Produkty te są częścią markowej
odzieży reklamowej MALFINI®.
Możesz polegać na ich jakości!

CZESANY TWILL
Czesanie materiału sprawia,
że powierzchnia jest gładka w
dotyku i ma matowy wygląd.

NIECZESANY TWILL
Gładki skośny wątek jest łatwy w
pielęgnacji i ma lekko błyszczący
wygląd.

CZAPKI
132

Trend, który jest u nas od ponad 150 lat. Pierwsze nakrycia głowy z daszkiem
były częścią strojów baseballowych, chroniącą graczy przed blaskiem
słońca. Te czapki z logo zespołu najpierw rozprzestrzeniły się wśród fanów i
szybko znalazły się w szafach milionów. Dzisiaj czapki są w wielu kształtach i
rozmiarach - z daszkiem prostym i łukowym - i nadal są modne.
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6P 305

NEW COLOUR

czapka unisex

UNISEX

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialny
krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą mosiężnego klipsa
00 25

67

01

02 05

14

15

44 09 06 62

92

39

16

6P KIDS 303

08 04 A2

11

07

13

43

KIDS

czapka dziecięca

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialny
krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu
00

01

02 05

15

62

92 04

11

07

30 64

5P 307

NEW COLOUR

czapka unisex
UNISEX

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialny
krój pięciopanelowy
klejony panel przedni
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą mosiężnego klipsa
00 25

67

01

02 05

14

44 09 06

16

08 04

11

07

Nowy kolor.
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NEW COLOUR
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6P SANDWICH 306

czapka unisex

NEW COLOUR

UNISEX

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialny
krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek z kontrastowym paskiem
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą mosiężnego klipsa
00 25 00
67 01 00
02 00
05 00
06
08
00
00
00
02 00 00 08

16
00

27 08 04 00
07
00
00
01 01 00

6P RAP 302

UNISEX

czapka unisex

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialny
krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
płaski daszek z przeszyciami
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
snapback - rozmiar regulowany plastikowymi paskami
usuwalna naklejka na daszku
00 25

01

02 05 09 06 92 96

11

07 40 64

5P RAP 301

UNISEX

czapka unisex

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialny
krój pięciopanelowy
klejony panel przedni
płaski daszek z przeszyciami
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
snapback - rozmiar regulowany plastikowymi paskami
usuwalna naklejka na daszku
00 25

01

02 05 09 06 92 96

11

07 40 64

Nowy kolor.
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NEW COLOUR
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SUNVISOR 310

UNISEX

CLASSIC 304

daszek unisex

kapelusik unisex

Czesany twill, 100 % bawełna
280 g/m2, nastawialny

Czesany twill, 100 % bawełna
260 g/m2, uni

wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
opaska frotte pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą plastikowego zapięcia

haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
przycięte szwy wewnętrzne
obwód 61 cm

00

01

02 05 04 07

00

LATINO 324

01

02 05

15

UNISEX

06 04 07

UNISEX

czapka unisex

Splot płócienny, 100 % bawełna
230 g/m2, nastawialny

CLASSIC KIDS 322

krój w stylu „wojskowym”
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu
00

51

01

kapelusik dziecięcy

Czesany twill, 100 % bawełna
260 g/m2, uni

02 05 09 07

haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
przycięte szwy wewnętrzne
obwód 56 cm
00 05

CAMO LATINO C24

KIDS

15

92 04 07

UNISEX

czapka unisex

Splot płócienny, 100 % bawełna
230 g/m2, nastawialny
krój w stylu „wojskowym”
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu
32

138

33

34

139

FANCY 329

UNISEX

chusta unisex/dziecięca

KIDS

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, uni
krój trójkątny
przeszyte krawędzie
uniwersalne zastosowanie
68 x 68 x 96 cm
00

01

15

44 62 04

11

07

RELAX 327

UNISEX

chusta unisex/dziecięca
KIDS

Interlock, 100 % poliester
120 g/m2, uni
krój trójkątny
szybkoschnący materiał
owerlokowe przeszycia wokół obwodu
uniwersalne zastosowanie
65 x 65 x 92 cm
00

01

15

04 89

TWISTER 328

UNISEX

chusta unisex/dziecięca

Single Jersey, 100 % poliester
135 g/m2, uni

KIDS

komin bezszwowy
szybkoschnący materiał
uniwersalne zastosowanie (sposoby przedstawione na opakowaniu)
50 × 26 cm
00

140

01

05 44 90 07 89 64
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MARKOWA ODZIEŻ
Produkty te są częścią markowej
odzieży reklamowej MALFINI®.
Możesz polegać na ich jakości!

FROTTE
Trójwymiarowa tkanina o bardzo
delikatnym dotyku i doskonałych
właściwościach chłonnych.

PŁÓTNO
Sztywny, regularny, powtarzający
się splot, który ma taki sam
wygląd po obu stronach
materiału.

FROTTE & TORBY
142

Tego rodzaju akcesoria są codzienną koniecznością, a nawet stanowią element
wystroju domu. Lekkie i proste tkaniny poprzedzały dzisiejsze ręczniki, a ich
pętelkowe sploty zaprojektowane są tak, aby wchłaniały wodę - i były przyjemne
dla użytkownika. Podobnie torby - były proste i użyteczne, a teraz mają
wiele designów, wzorów i kolorów, stając się modnym dodatkiem - i jednym z
najpopularniejszych artykułów reklamowych.
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ENERGY 912

plecak unisex/dziecięcy

UNISEX

KIDS

Oxford, 100 % poliester
70 - 80 g/m2, uni
ściągacz do regulacji
2 sznurki poliestrowe w kolorze 01
elementy odblaskowe w dolnych rogach
wewnętrzna kieszeń na zamek 20 x 23 cm
rozmiar plecaka 45 x 34 cm
00

01

93

14

44 92 90 07 49 89 64

EASYGO 922

UNISEX

plecak unisex/dziecięcy

KIDS

Splot płócienny, 100 % bawełna
195 g/m2, uni
plecak bawełniany o średniej gramaturze
ściągacz do regulacji
2 bawełniane sznurki w kolorze materiału
wzmocnione dolne rogi podwójnym materiałem i metalowymi pierścieniami
wewnętrzna kieszeń na zamek 20 x 23 cm
rozmiar plecaka 47 x 37 cm
00

01

05 44 92

10

04 07

WEWNĘTRZNA KIESZEŃ
Wewnętrzna kieszeń na zamek 20 x 23 cm.
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SHOPPER 921

UNISEX

CARRY 901

torba na zakupy

torba na zakupy

Splot płócienny, 100 % bawełna
195 g/m2, uni

Splot płócienny, 100 % bawełna
280 g/m2, uni

torba bawełniana o średniej gramaturze
praktyczna i łatwa w przechowywaniu
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
szwy krzyżowe na paskach dla większej odporności
wymiar torby 45 x 40 cm, uchwyty 70 x 2,5 cm

torba bawełniana o wyższej gramaturze
krój z bocznymi szwami
praktyczna i łatwa w przechowywaniu
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
szwy krzyżowe na paskach dla większej odporności
wymiar torby 43 x 43 x 12 cm, ramiona 70 x 2,5 cm

00

01

93 05 44 62

92

10

04 07 49

00

HANDY 900

UNISEX

01

05

10

07

SMART 911

torba na zakupy

torba na zakupy

Splot płócienny, 100 % bawełna
90 g/m2, uni

Splot płócienny, 100 % poliester
40 g/m2, uni

torebka bawełniana o niższej gramaturze
praktyczna i łatwa w przechowywaniu
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
szwy krzyżowe na paskach dla większej odporności
wymiar torby 42 x 38 cm, ramiona 60 x 2,5 cm

praktyczna i łatwe do złożenia w mała torebkę
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
mała torebka odpowiednia na małe rzeczy
krawędzie obszyte materiałem zewnętrznym
wymiar torby 40 x 40 cm, ramiona 50 x 3,5 cm

00

146

01

93 05 44 62

92

95

10

04 07 49 64

00

01

44 59

UNISEX

UNISEX

92 90 07 49 89 64
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ORGANIC HAND TOWEL 916

mały ręcznik

UNISEX

ORGANIC

Frotte, 100 % bawełna organiczna GOTS
450 g/m², 30 × 50 cm
certyfikowana bawełna organiczna
frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna podwójna bordiura
miękka i bardzo chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu
bordiura: 3,5 cm, 1,5 cm
00 25

02

21

ORGANIC TOWEL 917

UNISEX

ręcznik

ORGANIC

Frotte, 100 % bawełna organiczna GOTS
450 g/m², 50 × 100 cm
certyfikowana bawełna organiczna
frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna podwójna bordiura
miękka i bardzo chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu
bordiura: 3,5 cm, 1,5 cm
00 25

02

21

ORGANIC BATH TOWEL 918

UNISEX

ręcznik duży

Frotte, 100 % bawełna organiczna GOTS
450 g/m², 70 × 140 cm

ORGANIC

certyfikowana bawełna organiczna
frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna podwójna bordiura
miękka i bardzo chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu
bordiura: 3,5 cm, 1,5 cm
00 25

148

02

21
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TOWEL 903

NEW COLOUR

ręcznik

UNISEX

HAND TOWEL 907

mały ręcznik

Frotte, 100 % bawełna
450 g/m2, 50 × 100 cm, bordiura 3,5 cm

Frotte, 100 % bawełna
350 g/m2, 30 × 50 cm

bawełniana tkanina frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna bordiura po obu stronach
miękka i chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu

bawełniana tkanina frotte o średniej gramaturze
miękka i chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu
00

00 25

01

02 05 44 06 92 04

A2

UNISEX

24

05

16

95 96

23

30

47

07 49

TOWEL 908

UNISEX

ręcznik

Frotte, 100 % bawełna
350 g/m2, 50 × 100 cm

BATH TOWEL

905

NEW COLOUR

ręcznik duży

Frotte, 100 % bawełna
450 g/m2, 70 × 140 cm, bordiura 3,5 cm

UNISEX

bawełniana tkanina frotte o średniej gramaturze
miękka i chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu
00

24

05

16

95 96

23

30

47

bawełniana tkanina frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna bordiura po obu stronach
miękka i chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu
00 25

01

02 05 44 06 92 04

A2

07 49

BATH TOWEL 909

UNISEX

ręcznik duży

Frotte, 100 % bawełna
350 g/m2, 70 × 140 cm

PRODUKTY BAMBUSOWE
Produkty bambusowe frotte znajdziecie na str. 197 pod marką MALFINI Premium®

bawełniana tkanina frotte o średniej gramaturze
miękka i chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu
00

24

05

16

95 96

23

30

47

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
NEW COLOUR
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Powiedz to koszulką

Piccolio®

PICCOLIO

®

Z kolekcją Piccolio® tak łatwo można sprawić przyjemność czymś nowym. Szeroka gama
produktów w korzystnej cenie, wesoła kolorystyka i proste kroje pozwalają uzyskać nawet
najbardziej zwariowane nadruki, które zwrócą na siebie uwagę. Piccolio ułatwia także życie odrywana etykieta może zostać zastąpiona własną. Festiwale, teambuilding, wielkie eventy,
Piccolio świetnie się tam odnajdzie.
TEAR OFF LABEL
Wszystkie produkty z nowej linii Piccolio posiadają odrywane
metki typu TEAR OFF.

TEAR OFF
152
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PARADE P71

UNISEX

koszulka unisex

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % bawełna
135 g/m2, XS - 4XL
bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
odrywana metka
00

01

02 05

92

07

PAINT P73

UNISEX

koszulka unisex

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % bawełna
150 g/m2, XS - 4XL
bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
odrywana metka
02 60 93 05

00 03* 12* 67

01

92

07 40 64

16

04

11

14

15

44 28 06 29

PEAK P74
koszulka unisex

UNISEX

TEAR OFF

Piccolio®

Single Jersey, 100 % bawełna
175 g/m2, XS - 4XL
bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
odrywana metka
00 03* 12* 01

02 05 06 04 07

* Skład materiału może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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PIXEL P81

UNISEX

koszulka unisex

TEAR OFF

Double Face, 100 % poliester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL tylko w kolorze 00)

EXTRA DRY

gładki, szybkoschnący materiał
krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
odrywana metka
00

01

44 90

91

PELICAN P72

KIDS

koszulka dziecięca

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
135 g/m2
krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
odrywana metka
00

01

05

14

15

92

16

04 07 40 64

PROGRESS LS P75
UNISEX

koszulka unisex
Single Jersey, 100 % bawełna
150 g/m2, XS -3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

TEAR OFF

Piccolio®

bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy
odrywana metka
00 03* 12* 01

02 05 06 07

* Skład materiału może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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JOY P21

GENTS

koszulka polo męska

DUO

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
170 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01)

TEAR OFF

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
odrywana metka
00

01

02 05

15

44 06

11

07

JOY P22

LADIES

koszulka polo damska

DUO

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
170 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

TEAR OFF

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
odrywana metka
00

01

02 05 44 06

11

07 40

ZERO P41
Bluza Unisex

UNISEX

TEAR OFF

Piccolio®

Terry, nieczesana strona wewnętrzna,
50 % bawełna, 50 % poliester
260 g/m2, XS - 3XL
prosty krój ze szwami bocznymi
szew wzmacniający na ramionach
dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
nieczesana strona wewnętrzna
odrywana metka
00

12* 01

02 05 06 07

* Skład materiału może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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SUNSHINE P31

UNISEX

czapka unisex

TEAR OFF

Twill, 100 % bawełna
120 g/m², nastawialny
krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu
odrywana metka
00
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11
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BLANKY P94

UNISEX

Koc Polarowy

TEAR OFF

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
200 g/m², uni
praktyczne i łatwe do złożenia
owerlokowe przeszycia wokół obwodu
zabezpieczenie gumką
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie
odrywana metka
150 x 120 cm (złożony 30 x 12 cm)
01

02 05 44 06 62
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ANTIPILLING

KIDS

07 49 64

Piccolio®
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BUBBLE P93

UNISEX

Torba na zakupy

TEAR OFF

Włóknina, 100 % polipropylen
90 g/m², uni
praktyczna i łatwa w przechowywaniu
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
szwy krzyżowe na paskach dla większej odporności
odrywana metka
wymiar torby 37 x 28 cm, uchwyty 60 x 2,5 cm
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BLOOM P91

UNISEX

Torba na zakupy

TEAR OFF

Włóknina, 100 % polipropylen
90 g/m², uni
praktyczna i łatwa w przechowywaniu
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
szwy krzyżowe na paskach dla większej odporności
odrywana metka
wymiar torby 45 x 40 cm, uchwyty 70 x 2,5 cm
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BEETLE P92
plecak

UNISEX

KIDS

TEAR OFF

Piccolio®

Włóknina, 100 % polipropylen
90 g/m², uni
ściągacz do regulacji
2 sznurki poliestrowe w kolorze 01
wzmocnione dole rogi podwójnym materiałem i metalowymi pierścieniami
odrywana metka
rozmiar plecaka 47 x 36 cm
00
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Premium®

164

Ekskluzywna marka MALFINI Premium® zadziwi Cię swoją jakością i precyzją. Najwyższej
jakości materiały, wyrafinowane detale i inspiracja światowymi trendami tworzą produkt,
który zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Kolekcja MALFINI Premium®
podkreśla poczucie własnej wartości i elegancję, pokazuje przynależność do firmy lub
klubu i łączy serce użytkownika z marką.

MALFINI®
Premium

MALFINI

Nacisk na każdy szczegół

165

Charakterystyczne

WŁAŚCIWOŚCI

ODDYCHALNOŚĆ
Wełna merino to jedna z najbardziej oddychających
włókien. Wełniane włókna mogą absorbować
wielkie ilości wilgoci i tym samym pozbywać się jej.

BREATHABLE

TERMOREGULACJA
W przeciwieństwie do syntetycznych materiałów
wełna merino jest aktywnym włóknem, które reaguje
na zmiany temperatury ciała. Utrzymuje ciepło, gdy
jest zimno i odwrotnie..

REGULATION

ODPORNOŚĆ NA ZAPACHY
Dzięki absorpcji wilgoci pozostawia mniej potu na
ciele i działa antybakteryjnie. Ubrania pozostają
świeże i przyjemne przez długi czas.

ODOR RESISTANT

NATURALNA ELASTYCZNOŚĆ
Poszczególne włókna wełny działają jak sprężyna,
która automatycznie powraca do pierwotnego
kształtu, a produkt jest naturalnie odporny na
zagniecenia.

ELASTANE

MERINO
166

100% naturalna wełna jest otrzymywana ze szlachetnego rodzaju owiec merino hodowanych w
ich naturalnych warunkach. Obecnie do największych światowych producentów należą Australia,
Nowa Zelandia i Argentyna. Co roku owce wytwarzają nowe runo, przez co wełna jest odnawialnym
źródłem włókna. Wszystkie produkty są biodegradowalne więc uwalniają cenne składniki odżywcze
z powrotem do gleby.
JAK O NIĄ DBAĆ?

MALFINI®
Premium

Wełna merino jest znana na całym świecie ze względu na swą miękkość, trwałość i
wszechstronność. Podstawowym argumentem potwierdzającym jakość tego rodzaju wełny jest
wysoka delikatność włókna mniejsza niż 18 mikronów. Jej zastosowanie w branży odzieżowej
rozciąga się od ekskluzywnej mody aż po wysoce funkcjonalną odzież.

GENTLE

PRZYJEMNA PODCZAS NOSZENIA
Włókna wełny merino są wyjątkowo miękkie i
elastyczne w trakcie ruchu. Dzięki temu wełna
merino jest bardzo przyjemna w dotyku i delikatna
dla skóry.

Ubrania można prać w pralce w temperaturze do 40 ° C, co ułatwia konserwację. Jednak zawsze zaleca się
pranie ich na lewej stronę wraz z podobnymi odcieniami. Aby zachować wygląd, unikaj bezpośredniego światła
słonecznego i ciepła podczas suszenia, a jeśli to konieczne, prasuj na średniej temperaturze, zawsze używając
pary. Aby usunąć delikatny zapach, po prostu pozostaw produkt na świeżym powietrzu.
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MERINO RISE 157

koszulka męska

Single Jersey, 100 % wełna merino,
17,5 µm, można prać w pralce
190 g/m2, S - 3XL
bardzo delikatna wełna merynosowa
odporny na zagniecenia i wysoce oddychający materiał
właściwości termoregulacyjne i antybakteryjne
zdolność odprowadzania wilgoci i absorpcji zapachów
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
zalecane suszenie w pozycji poziomej
12

01

koszulka damska

Single Jersey, 100 % wełna merino,
17,5 µm, można prać w pralce
190 g/m2, XS -2XL
bardzo delikatna wełna merynosowa
odporny na zagniecenia i wysoce oddychający materiał
właściwości termoregulacyjne i antybakteryjne
zdolność odprowadzania wilgoci i absorpcji zapachów
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
krótkie, dopasowane rękawy
zalecane suszenie w pozycji poziomej
01

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

21

MERINO RISE 158

12

GENTS

LADIES

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

21
MALFINI®
Premium
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EXCLUSIVE 153

koszulka męska

NEW COLOUR

GENTS

Single Jersey, 100 % SUPIMA bawełna
160 g/m2, S - 3XL
®

DUO

100 % ekskluzywna bawełna SUPIMA®
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona satynową taśmą w kolorze 01
szew wzmacniający na ramionach
00 A4 83

01

02

93 A3

71

EXCLUSIVE 154

koszulka damska

NEW COLOUR

LADIES

Single Jersey, 100 % SUPIMA bawełna
160 g/m2, XS - 2XL
®

DUO

100 % ekskluzywna bawełna SUPIMA®
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona satynową taśmą w kolorze 01
bardzo krótkie rękawy
00 A4 83
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93 A3
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MALFINI®
Premium

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NEW COLOUR

171

ACTION 150

GENTS

koszulka męska

DUO

Single Jersey,
95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, S - 2XL

ELASTANE

elastyczny materiał utrzymujący kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
szew wzmacniający na ramionach
ozdobne szwy
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ACTION 152

LADIES

koszulka damska

DUO

Single Jersey,
95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
elastyczny materiał utrzymujący kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
szew wzmacniający na ramionach
krótkie, dopasowane rękawy
ozdobne szwy
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ELASTANE

86

MALFINI®
Premium
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BRAVE 155

koszulka męska

GENTS

DUO

Single Jersey,
95 % bawełna, 5 % elastan
160 g/m2, S - 3XL

ELASTANE

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy
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BRAVE 156

koszulka damska

DUO

Single Jersey,
95 % bawełna, 5 % elastan
160 g/m2, XS - 2XL
elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy
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LADIES

ELASTANE

71

MALFINI®
Premium
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FLASH 260

koszula męska

GENTS

DUO

Splot płócienny,
60 % bawełna, 40 % poliester, slim fit
105 g/m2, S - 2XL
dopasowany krój z bocznymi szwami
podwójny karczek i zaszewki z tyłu
kołnierzyk koszulowy
wzmocnione wykończenie kołnierzyka
części przednie wykończone plisą
perłowe guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)
zaokrąglony dół
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FLASH 261

koszula damska

Splot płócienny,
73 % bawełna, 24 % poliamid, 3 % elastan
110 g/m2, S - 2XL
dopasowany krój z bocznymi szwami
podwójny karczek
zaszewki podkreślające damska figurę
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
perłowe guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)
zaokrąglony dół
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LADIES

DUO

ELASTANE
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MALFINI®
Premium
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DYNAMIC 262

koszula męska

GENTS

DUO

Splot płócienny,
60 % bawełna, 40 % poliester, slim fit
105 g/m2, S - 2XL
dopasowany krój z bocznymi szwami
podwójny karczek i zaszewki z tyłu
kołnierzyk koszulowy
wzmocnione wykończenie kołnierzyka
części przednie wykończone plisą
długie rękawy ze ściętymi mankietami i 1 guzikiem
perłowe guziki w kolorze materiału (2 zapasowe)
zaokrąglony dół
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DYNAMIC 263

koszula damska

Splot płócienny,
73 % bawełna, 24 % poliamid, 3 % elastan
110 g/m2, S - 2XL
dopasowany krój z bocznymi szwami
podwójny karczek
zaszewki podkreślające damska figurę
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
długie rękawy ze ściętymi mankietami i 2 guzikami
perłowe guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)
zaokrąglony dół
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LADIES

DUO

ELASTANE
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MALFINI®
Premium
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COLLAR UP 256

koszulka polo męska

NEW COLOUR

GENTS

Pique, 100 % bawełna
215 g/m2, S - 3XL

DUO

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
dolna część kołnierzyka i wykończenie rękawków kontrastowymi paskami
plisy z 2 guzikami w kolorze materiału
rozporki w szwach bocznych i na dole plisy wzmocnione kontrastową taśmą
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą
szew na ramionach wzmocniony taśmą
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COLLAR UP 257

koszulka polo damska

NEW COLOUR

LADIES

Pique, 100 % bawełna
215 g/m2, XS - 2XL

DUO

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
dolna część kołnierzyka i wykończenie rękawków kontrastowymi paskami
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
rozporki w szwach bocznych i na dole plisy wzmocnione kontrastową taśmą
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą
szew na ramionach wzmocniony taśmą
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MALFINI®
Premium

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NEW COLOUR
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DRESS UP 271

LADIES

sukienka damska

Pique, 100 % bawełna
215 g/m2, XS - 2XL
dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
dolna część kołnierzyka i wykończenie rękawków kontrastowymi paskami
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
rozporki w szwach bocznych i na dole plisy wzmocnione kontrastową taśmą
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą
szew na ramionach wzmocniony taśmą
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CONTRAST STRIPE LS 258

koszulka polo męska

GENTS

ELASTANE

Pique, 95 % bawełna, 5 % elastan
200 g/m2, S - 3XL
elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk ozdobiony paskiem, uszyty z dzianiny ściągaczowej 1:1
dolna część kołnierza w kontrastowym kolorze (oprócz koloru 00)
plisy z 2 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą
szew na ramionach wzmocniony taśmą
długie rękawy zakończone regulowanymi mankietami
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MALFINI®
Premium

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 skład materiału: 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan
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PERFECTION PLAIN 251

koszulka polo męska

GENTS

DUO

Pique, 95 % bawełna, 5 % elastan
200 g/m2, S - 3XL

ELASTANE

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z dzianiny ściągaczowej 1:1 z kontrastowym paskiem
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą
szew na ramionach wzmocniony taśmą
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PERFECTION PLAIN 253

koszulka polo damska

LADIES

DUO

Pique, 95 % bawełna, 5 % elastan
200 g/m2, S - 2XL

ELASTANE

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z dzianiny ściągaczowej 1:1 z kontrastowym paskiem
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą
szew na ramionach wzmocniony taśmą
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MALFINI®
Premium

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 skład materiału: 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan
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GRAND 259

koszulka polo męska

Single Jersey, 100 % bawełna merceryzowana
160 g/m2, S - 3XL

NEW COLOUR

GENTS

DUO

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk ozdobiony paskiem, uszyty z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą
szew na ramionach wzmocniony taśmą
merceryzowana bawełna
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GRAND 269

koszulka polo damska

Single Jersey, 100 % bawełna merceryzowana
160 g/m2, XS - 2XL

NEW COLOUR

LADIES

DUO

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk ozdobiony paskiem, uszyty z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą
szew na ramionach wzmocniony taśmą
merceryzowana bawełna
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MALFINI®
Premium

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NEW COLOUR

187

BOMBER 453

bluza męska

GENTS

DUO

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
100 % bawełna
320 g/m2, S - 3XL
prosty krój z bocznymi częściami
metalowy zamek błyskawiczny na całej długości
suwak z grawerowanym logo
kołnierz typu “bomber” z dzianiny ściągaczowej 2:2 z 5 % elastanu
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie w szwach dzielących z ukrytym zamkiem
dolny ściągacz i mankiety z dzianiny ściągaczowej 2:2 z 5 % elastanu
nieczesana strona wewnętrzna
12* 01

02

71

BOMBER 454

bluza damska

LADIES

DUO

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
100 % bawełna
320 g/m2, XS - 2XL
krój taliowany za pomocą bocznych części
metalowy zamek błyskawiczny na całej długości
suwak z grawerowanym logo
kołnierz typu “bomber” z dzianiny ściągaczowej 2:2 z 5 % elastanu
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie w szwach dzielących z ukrytym zamkiem
dolny ściągacz i mankiety z dzianiny ściągaczowej 2:2 z 5 % elastanu
nieczesana strona wewnętrzna
12* 01
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MALFINI®
Premium

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 skład materiału: 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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VOYAGE 452

bluza męska

GENTS

DUO

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
100 % bawełna
320 g/m2, S - 3XL
prosty krój ze szwami bocznymi
metalowy zamek błyskawiczny na całej długości
suwak z grawerowanym logo
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
raglanowe rękawy z ozdobnym przeszyciem
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety z dzianiny ściągaczowej 2:2 z 5 % elastanu
elementy kontrastowe
nieczesana strona wewnętrzna
12* 01

02

71

VOYAGE 451

bluza damska

LADIES

DUO

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
100 % bawełna
320 g/m2, XS - 2XL
dopasowany krój ze szwami bocznymi
metalowy zamek błyskawiczny na całej długości
suwak z grawerowanym logo
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
raglanowe rękawy z ozdobnym przeszyciem
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety z dzianiny ściągaczowej 2:2 z 5 % elastanu
elementy kontrastowe
nieczesana strona wewnętrzna
12* 01

02

71

MALFINI®
Premium

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 skład materiału: 85 % bawełna, 15 % wiskoza; 65 % bawełna, 35 % poliester
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EVEREST 552

kurtka męska

NEW COLOUR

GENTS

Splot płócienny, mikro włókno - 100 % poliamid
wypełnienie: 100 % poliester
S - 3XL

DUO

pikowany lekki, ciepły materiał
zamek z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
kaptur z podszewką
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
dostęp do brandingu w części tylnej
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
01

A4 02 A3

71

EVEREST 551

kurtka damska

LADIES

Splot płócienny, mikro włókno - 100 % poliamid
wypełnienie: 100 % poliester
XS - 2XL
pikowany lekki, ciepły materiał
krój taliowany za pomocą bocznych części
zamek z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
kaptur z podszewką
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
dostęp do brandingu w części tylnej
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
01

A4 02 A3

NEW COLOUR

DUO

71

MALFINI®
Premium

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NEW COLOUR
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EVEREST 553

kamizelka męska

Splot płócienny, mikro włókno - 100 % poliamid
wypełnienie: 100 % poliester
S - 3XL

NEW COLOUR

GENTS

DUO

pikowany lekki, ciepły materiał
zamek z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
dostęp do brandingu w części tylnej
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
01

A4 02 A3

71

EVEREST 554

kamizelka damska

Splot płócienny, mikro włókno - 100 % poliamid
wypełnienie: 100 % poliester
XS - 2XL
pikowany lekki, ciepły materiał
krój taliowany za pomocą bocznych części
zamek z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
dostęp do brandingu w części tylnej
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
01

A4 02 A3

NEW COLOUR

LADIES

DUO

71

MALFINI®
Premium

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NEW COLOUR
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BAMBOO BATHROBE 953

UNISEX

szlafrok unisex

Frotte, 70 % bambus, 30 % bawełna
450 g/m2, S, L
bambusowa tkanina frotte o wysokiej gramaturze
miękka i bardzo chłonna tkanina
kimonowy krój z paskiem
dekoracyjny kołnierz i mankiety z satynowym wykończeniem
naszywane kieszenie
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
luksusowy prezent odpowiedni do haftu
00

BAMBOO TOWEL 950, 951, 952

UNISEX

ręcznik

Frotte, 70 % bambus, 30 % bawełna
30 x 50 cm [950], 50 x 100 cm [951]
70 x 140 cm [952]
450 g/m2, bordiura: 7,5 cm
bambusowa tkanina frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna bordiura z satynowymi wstawkami
miękka i bardzo chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
luksusowy prezent odpowiedni do haftu
00

27

26

21

MALFINI®
Premium
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RIMECK

®

199

RIMECK®

198

Tam, gdzie ochrona i wydajność są na pierwszym miejscu, tam jest i odzież robocza RIMECK®.
Kolekcja RANGER o wysokiej gramaturze i jakości materiałów wzbogaconych certyfikowanym
materiałem CORDURA® zwiększa żywotność produktów. Linia High Visibility z paskami
odblaskowymi 3M dba o bezpieczeństwo przy ograniczonej widoczności. T-shirty z kolekcji
Resist można prać w wysokich temperaturach - usunąć wszelkie zabrudzenia i bakterie,
dzięki czemu spełniają nawet najwyższe wymagania higieniczne.

RESIST LS R05

UNISEX

koszulka unisex

60°
COLOR

Single Jersey, 100 % niekurczliwa bawełna
160 g/m2, S - 3XL

95°
WHITE

niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy z mankietami
mankiet z dzianiny ściągaczowej 1: 1
00 94

01

02 05 06 04

11

07

RESIST R01

GENTS

koszulka męska

DUO

Single Jersey, 100 % niekurczliwa bawełna
160 g/m2, S - 4XL

60°
COLOR

niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
00 94

01

02 05

15

06 95 04

11

95°
WHITE

07

RESIST R02

LADIES

koszulka damska

DUO

Single Jersey, 100 % niekurczliwa bawełna
160 g/m2, S - 3XL

60°
COLOR

niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
dopasowany krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
00 94

02 05

15

06 95 04

11

07
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RIMECK®

200

01

95°
WHITE

RESIST HEAVY R03

koszulka męska

DUO

Single Jersey, 100 % niekurczliwa bawełna,
200 g/m2, S - 4XL
niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
00 94

01

02 05 06 04

GENTS

11

60°
COLOR

95°
WHITE

07

RESIST HEAVY R04

LADIES

koszulka damska

DUO

Single Jersey, 100 % niekurczliwa bawełna,
200 g/m2, S - 3XL
niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
dopasowany krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
00 94

02 05 06 04

11

95°
WHITE

07
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RIMECK®

202

01

60°
COLOR

EFFECT 530

NEW PRODUCT

Polar unisex

UNISEX

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe;
Dodatkowy materiał: splot płócienny, 100 % poliamid
360 g/m2, S - 3XL

40°
WASH

ANTIPILLING

wysoce izolujący materiał
ramiona i łokcie pokryte wodoodpornym, odpornym na ścieranie materiałem
wewnętrzna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
rękawy zakończone mankietem
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
wykończenie antypillingowe po obu stronach
36
01 94
01

01
01

02
01

93
01 05
01 06
01 69
01

27
01

11
01

07
01

23
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

JACKET HI-Q 506

UNISEX

Polar unisex

40°
WASH

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
Dodatkowy materiał: Rip Stop, 100 % poliamid, wewnętrzna powłoka PU,
360 g/m2, S - 3XL

ANTIPILLING

wysoce izolujący materiał
ramiona pokryte wodoodpornym, odpornym na ścieranie materiałem
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
dolny ściągacz regulowany gumką
regulowane rękawy na rzepy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie
00
01 36
01 94
01

01
01

02
01 05
01 06
01 69
01

11
01

07
01

23
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

RIP STOP
Bardzo silny, regularnie powtarzający się splot. Do cienkiej tkaniny wplecione są grube osnowy i wątek w
odstępach 5 - 8 mm. Powierzchnia ma efekt struktury kratowanej. Wytworzona w ten sposób siatka znacznie
zwiększa odporność całej tkaniny na rozdarcie i przetarcie.
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RIMECK®

Nowy produkt.
NEW PRODUCT

NEXT 518

UNISEX

Polar unisex

40°
WASH

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
280 g/m2, XS - 3XL

ANTIPILLING

izolujący materiał
spiralny zamek błyskawiczny na całej długości
wszyte kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

00 36 94

01

02 05

14

06 62

39

95

11

07

23

49

CASUAL 550

Softshell kurtka męska

Knitted softshell: 100 % poliester; micro polar - 100 % poliester
Softshell: 96 % poliester, 4 % elastan; micro polar - 100 % poliester
Podszewka: 100 % poliester
350 g/m2, S - 3XL

GENTS

40°
WASH

SOFTSHELL

2-warstwowy sofshell
połączenie dzianiny i gładkiego materiału
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości
regulowane rękawy na rzepy
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na rękawie
2 wewnętrzne kieszenie
elementy kontrastowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym
84
01 80
01
01

207

RIMECK®

206

01

JACKET 501

NEW COLOUR

Polar męski

GENTS

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe,
280 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 01, 02, 05, 23, 94)
izolujący materiał
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
rękawy z gumką
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

00 36 94

01

02 05

14

06 69 62

95

11

07

DUO

40°
WASH

ANTIPILLING

23

JACKET 504

NEW COLOUR

Polar damski

LADIES

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
280 g/m2, XS - 2XL

DUO

izolujący materiał
krój lekko taliowany
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
rękawy z gumką
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

00 36 94

01

02 05

14

06 69 62

95

11

07

40°
WASH

ANTIPILLING

23
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RIMECK®

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.

REDESIGN KROJU
nowe dostosowane rozmiary

Prezentujemy ubrania robocze Woody i Ranger w nowym, ulepszonym designe. Nowy lekko
zwężany i wydłużony krój ma anatomiczny kształt, tak aby był przystosowany do każdego
ruchu.
Ubrania robocze Woody i Ranger są znane ze starannego wykonania oraz praktycznego
designu. Mają sprawdzone właściwości techniczne oraz wysokiej jakości wykonanie.
Posiadają wiele praktycznych wielofunkcyjnych kieszeni, wzmocniony materiał oraz
elementy odblaskowe.
ORIGINALNY KRÓJ
Design bez zmian
Klasyczny, luźniejszy krój

NOWY KRÓJ
Zwężany anatomicznie krój
Długość produktu poprawiona w celu dopasowania do wzrostu
Powiększona zakładka szwu do indywidualnego przedłużania nogawki
Podstawowy design bez zmian

NEW CUT

210
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RIMECK®

Dostępne w: pierwszym kwartale 2021
NEW CUT

WOODY

W51

Kurtka robocze męska

pętelka
do zawieszenia
NEW CUT

kołnierz i klapy kieszeni
z zapinaniem zatrzaskowym

Twill, 100 % bawełna
270 g/m²
ORIGINALNY KRÓJ: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOWY KRÓJ: 44/46 - 60/62

GENTS

60°
WASH

zapinany na całej długości zamek błyskawiczny z klapką
zakładki na plecach
8 wielofunkcyjnych kieszeni
zapinane wielofunkcyjne
kieszenie mieszkowe z patką i kieszeniami zapinanymi na zamek
kieszenie – na telefon,
mankiety rękawa z dzianiny ściągaczowej z dodatkiem 3 % elastanu ołówki, rzeczy osobiste
dolna lamówka koszulki z gumką
metalowy zawieszka w kształcie litery D oraz wieszaczek na klucze i identyfikator
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe

Kurtka robocze męska
Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna
270 g/m²
CORDURA® 100 % poliamid
210 g/m²
ORIGINALNY KRÓJ: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOWY KRÓJ: 44/46 - 60/62

pętelka
do zawieszenia
stójka i klapy
kieszeni z zapinaniem
zatrzaskowym

NEW CUT

GENTS

40°
WASH

CORDURA® w okolicach
pach i ramion

zapinany na całej długości zamek błyskawiczny z ochroną podbródka i klapką
zapinane
7 wielofunkcyjnych kieszeni
wielofunkcyjne kieszenie –
kieszenie mieszkowe z patką i kieszeniami zapinanymi na zamek
na telefon, ołówki,
kieszeń na rękawie
rzeczy osobiste
mankiety rękawa z dzianiny ściągaczowej z dodatkiem 3 % elastanu
regulowany dolna lamówka z zatrzaskami po bokach
metalowy zawieszka w kształcie litery D oraz wieszaczek na klucze i identyfikator
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01

02
01
01 94
01

RANGER

W53

01

02
01
01 94
01

WOODY W01

NEW CUT

Spodnie robocze męska

Twill, 100 % bawełna
270 g/m²
ORIGINALNY KRÓJ: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOWY KRÓJ: 44/46 - 60/62

GENTS

wielofunkcyjne kieszenie –
na telefon, ołówki,
metr, rzeczy osobiste
wieszak na młotek

gumka wszyta w pasie na bokach
7 wielofunkcyjnych kieszeni
wzmocniony materiał na kolanach i tylnej części
podwójny
plastikowy zawieszka w kształcie litery D i wieszaczek na klucze i identyfikator materiał
pętla na młotek
w okolicy kolan
podwójne szwy dla większej trwałości
i pośladków
elementy odblaskowe
02
01
01 94
01

01

60°
WASH

01

RANGER W03

NEW CUT

Spodnie robocze męska

Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna
270 g/m²
CORDURA® 100 % poliamid
210 g/m²
ORIGINALNY KRÓJ: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOWY KRÓJ: 44/46 - 60/62

GENTS

wielofunkcyjne kieszenie –
na telefon, ołówki, metr,
rzeczy osobiste

40°
WASH

wieszak na młotek

gumka wszyta w pasie na bokach
CORDURA
10 wielofunkcyjnych kieszeni
w okolicach kolan
wzmocniony materiał w części kolanowej
i kieszeni
plastikowy zawieszka w kształcie litery D i wieszaczek na klucze i identyfikator
pętla na młotek
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01

®

02
01
01 94
01

01

CORDURA® CLASSIC
Jest materiałem wykonanym zgodnie z zatwierdzonymi standardami firmy INVISTA. CORDURA® posiada zwiększoną
odporność na: plamy, rozdarcia i przetarcia, jakiej nie oferują żadne inne włókna. Jego siła zapewnia wysoką trwałość.
CORDURA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy INVISTA dla wytrzymałych materiałów.
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RIMECK®
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WOODY W02

NEW CUT

Spodnie robocze ogrodniczki męskie
Twill, 100 % bawełna
270 g/m²
ORIGINALNY KRÓJ: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOWY KRÓJ: 44/46 - 60/62
gumka wszyta w pasie w tylnej części
zapięcie na guziki w bocznych częściach
regulowane szelki z klamrą i elastyczną wkładką
8 wielofunkcyjnych kieszeni
wzmocniony materiał na kolanach i tylnej części
plastikowy zawieszka w kształcie litery D i wieszaczek na klucze i identyfikator
pętla na młotek
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe
02
01
01 94
01

regulowane
elastyczne szelki

regulacja na guziki
w bocznej części

wielofunkcyjne
kieszenie –
na telefon, ołówki,
metr, rzeczy osobiste
wieszak na młotek

01

GENTS

60°
WASH

RANGER W04

Spodnie robocze ogrodniczki męskie
Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna
270 g/m²
CORDURA® 100 % poliamid
210 g/m²
ORIGINALNY KRÓJ: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOWY KRÓJ: 44/46 - 60/62
gumka wszyta w pasie w tylnej części
zapięcie na guziki w bocznych częściach
regulowane szelki z klamrą i elastyczną wkładką
14 wielofunkcyjnych kieszeni
wzmocniony materiał w części kolanowej
plastikowy zawieszka w kształcie litery D i wieszaczek na klucze i identyfikator
pętla na młotek
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01

NEW CUT

regulowane
elastyczne szelki

GENTS

40°
WASH

regulacja na guziki
w bocznej części

wielofunkcyjne
kieszenie –
na telefon, ołówki,
metr, rzeczy
osobiste

wieszak na młotek

02
01
01 94
01

01

CORDURA®
w okolicach kolan
i kieszeni

podwójny materiał
w okolicy kolan
i pośladków

gumka w tylnej części

kieszenie
multifunkcyjne

kieszenie
multifunkcyjne

215

RIMECK®
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gumka w tylnej części

WOODY

pętelka
do zawieszenia

W52

kołnierz i klapy
kieszeni z zapinaniem
zatrzaskowym

Kamizelka robocza męska
Twill, 100 % bawełna
270 g/m²
ORIGINALNY KRÓJ: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOWY KRÓJ: 44/46 - 60/62

NEW CUT

GENTS

60°
WASH

zapinany na całej długości zamek błyskawiczny z klapką
zakładki na plecach
zapinane
8 wielofunkcyjnych kieszeni
wielofunkcyjne
kieszenie mieszkowe z patką i kieszeniami zapinanymi na zamek
kieszenie – na telefon,
dolna lamówka kamizelki z gumką
ołówki, rzeczy
metalowy zawieszka w kształcie litery D oraz wieszaczek na klucze i identyfikator
osobiste
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe

Kamizelka robocza męska
Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna
270 g/m²
CORDURA® 100 % poliamid
210 g/m²
ORIGINALNY KRÓJ: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOWY KRÓJ: 44/46 - 60/62

pętelka
do zawieszenia
stójka i klapy kieszeni z zapinaniem
zatrzaskowym
CORDURA®
w okolicach ramion

NEW CUT

GENTS

40°
WASH

zapinany na całej długości zamek błyskawiczny z ochroną podbródka i klapką
zapinane
6 wielofunkcyjnych kieszeni
wielofunkcyjne
kieszenie –
kieszenie mieszkowe z patką i kieszeniami zapinanymi na zamek
na telefon, ołówki,
regulowana dolna lamówka z zatrzaskami po bokach
rzeczy osobiste
metalowy zawieszka w kształcie litery D oraz wieszaczek na klucze i identyfikator
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01

02
01
01 94
01

RANGER

W54

01

02
01
01 94
01

WOODY W05

NEW CUT

Szorty męskie

Twill, 100 % bawełna
270 g/m²
ORIGINALNY KRÓJ: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOWY KRÓJ: 44/46 - 60/62

GENTS

wielofunkcyjne kieszenie –
na telefon, ołówki,
metr, rzeczy osobiste

gumka wszyta w pasie na bokach
7 wielofunkcyjnych kieszeni
wzmocniony materiał w tylnej części
plastikowy zawieszka w kształcie litery D i wieszaczek na klucze i identyfikator
pętla na młotek
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe
02
01
01 94
01

wieszak na młotek

Podwójny materiał
na pośladkach

60°
WASH

01

RANGER W06

NEW CUT

Szorty męskie

Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna
270 g/m²
CORDURA® 100 % poliamid
210 g/m²
ORIGINALNY KRÓJ: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOWY KRÓJ: 44/46 - 60/62

GENTS

wielofunkcyjne kieszenie –
na telefon, ołówki,
metr, rzeczy osobiste

40°
WASH

CORDURA®
w okolicach kieszeni
wieszak na młotek

gumka wszyta w pasie na bokach
10 wielofunkcyjnych kieszeni
plastikowy zawieszka w kształcie litery D i wieszaczek na klucze i identyfikator
pętla na młotek
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01

01

02
01
01 94
01
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01

HV DRY 1V8

koszulka unisex

UNISEX

Grid knit, 100 % poliester, segmentowe paski odblaskowe
150 g/m2, S - 3XL
odzież o wysokiej widoczności
szybkoschnąca tkanina fluorescencyjna
segmentowe paski odblaskowe
krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
szew wzmacniający na ramionach
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20 471 (klasa 2) i EN ISO 13 688
97

98

2

NEW PRODUCT

EXTRA DRY

40°
WASH

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

HV PROTECT 1V9

koszulka unisex

UNISEX

40°
WASH

Pika interlokowa, 55 % bawełna, 45 % poliester, paski odblaskowe 3M
175 g/m2, S - 3XL
odzież o wysokiej widoczności
fluorescencyjny poliester na zewnętrznej stronie
bawełna po wewnętrznej stronie
certyfikowane paski odblaskowe 3M
krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
szew wzmacniający na ramionach
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20 471 (klasa 2) i EN ISO 13 688
97

98

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

HV RUNWAY 2V9

Koszulka polo unisex

UNISEX

40°
WASH

Pika interlokowa, 55 % bawełna, 45 % poliester, paski odblaskowe 3M
175 g/m2, S - 3XL
odzież o wysokiej widoczności
fluorescencyjny poliester na zewnętrznej stronie
bawełna po wewnętrznej stronie
certyfikowane paski odblaskowe 3M
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk ozdobiony paskiem w kontrastowym kolorze, uszyty z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20 471 (klasa 2) i EN ISO 13 688
97

98

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688
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Nowy produkt. Dostępne w: drugim kwartale 2021
NEW PRODUCT

HV ESSENTIAL 4V6

Bluza unisex

UNISEX

40°
WASH

Terry, czesana strona wewnętrzna, paski odblaskowe
100 % poliester, paski odblaskowe 3M
300 g/m2, M - 3XL
odzież o wysokiej widoczności
gładki fluorescencyjny materiał
czesana strona wewnętrzna
certyfikowane paski odblaskowe 3M
prosty krój ze szwami bocznymi
dolny brzeg, ściągacze i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20 471 (klasa 3) i EN ISO 13 688
97

98

3

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

HV FLEECE JACKET 5V1

Polar unisex

UNISEX

40°
WASH

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
paski odblaskowe 3M
280 g/m2, M - 3XL

ANTIPILLING

odzież o wysokiej widoczności
izolujący materiał fluorescencyjny
certyfikowane paski odblaskowe 3M
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości w kolorze 01
ściągacze z zamkiem błyskawicznym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
rękawy z gumką
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20 471 (klasa 3) i EN ISO 13 688
97

3

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688
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98

HV GUARD 4 IN 1 5V2

Kurtka robocze unisex

UNISEX

WINDPROOF

Kurtka zewnętrzna: Oxford, 100 % poliester
z wykończeniem PU, paski odblaskowe 3M
210 g/m²
Polar wewnętrzny: polar, 100 % poliester, wykończenie
antypilingowe po obu stronach, paski odblaskowe 3M
280 g/m2, M - 4XL
odzież o wysokiej widoczności
uniwersalne zastosowanie 4 w 1 o dwukolorowym wzornictwie

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1

ANTIPILLING

97 98
02
02
02

3

2

1

02

Kurtka zewnętrzna:
trwały materiał fluorescencyjny
certyfikowane paski odblaskowe 3M
zapinany na całej długości zamek błyskawiczny z klapką
odpinany kaptur ze wzmocnionym daszkiem, ukryty w kołnierzu
regulacja kaptura i dolnego ściągacza elastycznym sznurkiem
odpinane rękawy
rękawy obszyte gumką, regulowane na rzep
kieszenie mieszkowe z patką i kieszeniami bocznymi
kieszeń na piersi zapinana na zamek
kieszeń na dowód osobisty i długopisy
klejone szwy
dostęp do brandingu w części tylnej
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20 471 (klasa 2, 3),
EN 343 + A1 (klasa 3: 1) a EN ISO 13 688
3
1

3

1

with
sleeves

with
sleeves

without
sleeves

EN 343+A1
EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

Kurtka zewnętrzna:
odpinana wewnętrzna kurtka polarowa
izolujący materiał fluorescencyjny
certyfikowane paski odblaskowe 3M
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
wykończenie antypillingowe po obu stronach
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20 471 (klasa 3) i EN ISO 13 688
2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

with
sleeves
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HV BRIGHT 9V3

Kamizelka unisex

UNISEX

40°

HV TWISTER 3V8

Chusta unisex

WASH

Dzianina osnowowa, ﬂuorescencyjna 100 % poliester, paski odblaskowe
120 g/m2, M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

Single Jersey, 100 % poliester, paski odblaskowe
190 g/m2, uni

odzież o wysokiej widoczności
zapięcie na rzep
obszycie w kolorze 01
odblaskowe paski
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20 471 (klasa 2) i EN ISO 13 688

komin ze szwem bocznym
szybkoschnąca tkanina fluorescencyjna
odblaskowe paski
przeszyte krawędzie
uniwersalne zastosowanie (sposoby przedstawione na opakowaniu)
50 × 26 cm

97

98

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

97

HV BRIGHT 9V4

Kamizelka dziecięca

KIDS

40°
WASH

Dzianina osnowowa, ﬂuorescencyjna 100 % poliester, paski odblaskowe
120 g/m2, 4-6 lat/104-128 cm, 6-8 lat/116-140 cm

98

HV ENERGY

materiał fluorescencyjny
ściągacz do regulacji
2 sznurki poliestrowe w kolorze szarym
odblaskowy pasek
elementy odblaskowe w dolnych rogach
wewnętrzna kieszeń na zamek 20 x 23 cm
rozmiar plecaka 45 x 34 cm

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

Czapka unisex

Twill, 50 % bawełna, 50 % poliester, paski odblaskowe
240 g/m2, nastawialny

EXTRA DRY

krój sześciopanelowy
szybkoschnąca tkanina fluorescencyjna
odblaskowy pasek na daszku i zapięciu
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu
97
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40°

98

HV REFLEX 3V5

KIDS

98

Czapka polarowa unisex

UNISEX

2 w 1 - czapka i ocieplacz na szyję
izolujący materiał fluorescencyjny
regulowany sznurek po jednej stronie w kolorze 01
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

plecak dziecięcy/unisex

97

HV PRACTIC 5V9

97

Oxford, 100 % poliester, odblaskowy pasek
70 - 80 g/m2, uni

40°
WASH

98

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe,
240 g/m2, uni, obwód 55 cm

EN 1150

9V2

KIDS

WASH

odzież o wysokiej widoczności
zapięcie na rzep
obszycie w kolorze 01
odblaskowe paski
certyfikacja zgodnie z normą EN 1150
97

UNISEX

PUDEŁKO NA PREZENT
Z WIECZKIEM CT1

SKŁADACZ
ODZIEŻY P11

3-warstwowa tektura 1,01 E
wyprodukowana z papieru
z recyklingu
310 × 250 × 25 mm (min. 1 szt)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 szt)

71 × 59 cm
rozmiar złożonej koszulki
ok.22 × 35-50 cm

PUDEŁKO NA PREZENT
Z WIECZKIEM CT4

TOREBKA Z ZAKŁADKĄ
SAMOPRZYLEPNĄ
Z PP/PE BAG/BGE

3-warstwowa tektura 1,01 E
wyprodukowana z papieru
z recyklingu
310 × 250 × 25 mm (min. 1 szt)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 szt)

Dodatkowy

ASORTYMENT
226

polietylenowy materiał (PE),
grubość 0,04 mm
/ polipropylenowy materiał
(PP), grubość 0,03 mm
300 × 400 mm, 400 × 500 mm
(min. 100 szt)

KARTON CT6

TAŚMA KLEJĄCA CT7

pięciowarstwowa tektura
F1 = 395 × 295 × 135 mm (min. 80 szt)
F2 = 385 × 285 × 210 mm (min. 40 szt)
F3 = 385 × 285 × 290 mm (min. 40 szt)
F4 = 585 × 385 × 280 mm (min. 30 szt)
F5 = 585 × 385 × 330 mm (min. 30 szt)
F6 = 585 × 385 × 380 mm (min. 30 szt)
F7 = 585 × 385 × 430 mm (min. 30 szt)
F8 = 585 × 385 × 480 mm (min. 30 szt)
F9 = 585 × 385 × 530 mm (min. 20 szt)

folia polipropylenowa dwuosiowo
orientowana (BOPP)
szerokość 75 mm, długość 60 mm
(min. 1 szt)

3-warstwowa tektura
F0 = 305 × 215 × 120 mm (min. 80 szt)

227

-25 %

SAMPLE
Pack

Własny zestaw produktów MALFINI ®
i MALFINI Premium® z 25% RABATEM.
Jak zamówić Sample Pack:
Minimalna ilość wybranych produktów to
10 sztuk (maksymalnie 1 szt. koloru i rozmiaru
w danym produkcie).
Możesz zamówić swój własny zestaw próbek
do 4 razy w roku zgodnie z powyższymi
warunkami.
Zamówienie wzorów jest możliwe tylko przy
pomocy naszego działu sprzedaży (e-mail:
sprzedaz@malfini.com).

Marketingowe

WSPARCIE
228

ONLINE
wsparcie

Połączenie naszego e-shopu z Waszym.
Ponad 6000 zdjęć produktów w najwyższej jakości.
Wizualizacja produktu z Waszą graﬁką.
Katalog online dla Waszych klientów.
Tworzenie własnych biuletynów i ofert cenowych.
229

DRUK CYFROWY
Idealna technologia druku do zleceń o niskim nakładzie. Nie potrzeba żadnego przygotowania do druku. Bezpośredni nadruk na
materiale wykonujemy na nowoczesnym parku maszynowym. Druk za pomocą specjalnych pigmentowych atramentów na bazie
wody. Gwarantowana wytrzymałość nadruku w praniu do 40 C. Nadruk nadaje się do prasowania na lewej stronie.

DRUK SUBLIMACYJNY
Odpowiedni do materiałów z włókien syntetycznych stanowiących minimum 65% materiału. Farba dyspersyjna jest nadrukowana na
podkład papierowy, z którego jest przenoszona na materiał w postaci pary. Nadruku nie trzeba utrwalać, stałość kolorów jest bardzo
dobra, imitacja (znacznie droższego) wielobarwnego materiału tkanego jest trudna do odróżnienia od oryginału. Metoda ta nie zmienia
właściwości materiału takich jak oddychalność czy możliwość prania, a także świetnie nadaje się do nadruku zdjęć, które jednak muszą
mieścić się w obrysach kwadratu lub prostokąta.

SITODRUK – DRUK BEZPOŚREDNI
Najstarsza i dotychczas najefektywniejsza technologia druku na materiale. Wykonujemy ją maszynowo, dzięki czemu osiągamy
wysoką efektywność produkcji dziennej oraz identyczną jakość nadruku w trakcie realizacji całego zlecenia. Stosując tę
technologię, jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie wszystkie motywy nadruków, od zupełnie prostych aż po fotorealistyczne.
Gwarantowana wytrzymałość nadruku w praniu do 40 °C. Nadruk nadaje się do prasowania na lewej stronie.

SITODRUK – DRUK TRANSFEROWY
Jedna z metod druku, w której motyw jest najpierw nadrukowany na specjalną folię transferową, następnie nanosi się na niego
klej, a całość przenosi się na materiał termotransferem. Stosuje się głównie do nadruków na czapkach i produktach, na których
nie da się drukować bezpośrednio. Nie można stosować na materiałach wodoodpychających. Nadruk nadaje się do prasowania na
lewej stronie.

GRAWEROWANIE LASEROWE
Nowoczesna technologia umożliwiająca cięcie warstw materiału tekstylnego promieniem lasera. Wyjątkowy, nietuzinkowy
branding produktów polarowych. Powstały motyw jest wypalany w tkaninie (jest plastyczny), a więc wieczny. Ponieważ w tej
metodzie znakowania nie dochodzi do aplikacji farby czy kolorowych nici, wynikowa grafika ma tylko jeden kolor, tj. kolor tkaniny.

HAFT

DRUK
& haft

230

Jest to sposób prezentacji na odzieży motywu, logo lub sloganu w bardzo wysokiej jakości (również 3D). W celu wyhaftowania
określonego motywu na produkcie musimy stworzyć program wyszywania. Do stworzenia tego programu potrzebny jest nam
dobrej jakości wzór w postaci pliku (tif, cdr, pdf). Dostarczony przez państwa motyw zostaje następnie przeniesiony do programu
maszyny hafciarskiej. Motyw naszywa się bezpośrednio na produkt lub wykonuje się haftowane aplikacje, które następnie
umieszcza się na produkcie.

SPRASOWANIE
Odpowiednie do produktów wykonanych ze 100% bawełny, bez guzików i zamków błyskawicznych, które mogłyby ulec
uszkodzeniu w prasie. Technologia ta umożliwia sprasowanie produktów do kształtu wybranego przez Państwa i uzyskanie w ten
sposób niekonwencjonalnego prezentu lub gadżetu reklamowego. Można wybrać wzór z biblioteki kształtów lub przysłać własną
propozycję.

BŁYSZCZĄCE KAMYCZKI
Specjalna technologia, którą można stosować w przypadku koszulek t-shirt, czapek i koszulek polo, przy czym rozmiary motywu
i kolorystyka kamyczków jest dowolna. Kamyczki są do dyspozycji w wersji przezroczystej i nieprzezroczystej, do wyboru w
rozmiarach od 1,5 do 8 mm. Minimalna zamawiana ilość to 100 sztuk odzieży z aplikacją. Produkty ozdobione w ten sposób należy
prać na lewej stronie w temperaturze 40 °C.
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NATURALNE MATERIAŁY
BAWEŁNA
Najbardziej popularny naturalny materiał w branży odzieżowej. Bawełna charakteryzuje się właściwościami takimi jak miękkość,
giętkość, wytrzymałość, chłonność i oddychalność. Jest przyjemna w dotyku i odporna na wyższe temperatury. Jest często
stosowana w połączeniu z materiałami syntetycznymi lub elastanem.

BAWEŁNA ORGANICZNA
Bawełna wyprodukowana z rolnictwa ekologicznie kontrolowanego.
Największymi producentami są Turcja, Indie, USA i Chiny.

WŁÓKNO BAMBUSOWE
Włókno wykonane z bambusa na bazie regenerowanej celulozy. Działa termoregulująco, antybakteryjnie, przeciwgrzybicznie i
antystatycznie. Właściwości. Jest mocniejszy, posiada 3 razy większą chłonnością niż bawełna, odporny na częste pranie i zachowuje
swoje właściwości przez długi czas. Nie polecamy używania płynu do zmiękczania tkanin, aby uniknąć zmniejszenia chłonności materiału.

WEŁNA MERINO
Aktywne włókno o właściwościach termoregulacyjnych, które jest zarazem jednym z najbardziej oddychających włókien naturalnych. Włókno
może wchłaniać duże ilości wilgoci - wraz z cząsteczkami zapachu w pocie. Naturalna elastyczność utrzymuje stabilność wymiarową, a materiał
jest łatwy w utrzymaniu.

WISKOZA
Włókno wykonane na bazie regenerowanej celulozy. Surowcem wejściowym do produkcji jest miazga drzewna lub bawełniana.
Wiskoza jest oddychająca i ma świetne właściwości absorpcyjne. W porównaniu z bawełną jest bardziej miękka, błyszcząca i
drobniejsza.

MATERIAŁY SYNTETYCZNE
ELASTAN
Bardzo cienkie, mocne, elastyczne włókno poliuretanowe. Kluczową cechą jest wysoka elastyczność. Elastan może być rozciągnięty
od trzech do siedmiu razy w stosunku do pierwotnej długości bez pękania. Jest zawsze stosowany w połączeniu z innymi materiałami,
zapewnia stabilność kroju, zwiększa elastyczność i zmniejsza marszczenie materiału. Elastan jest podatny na wysokie temperatury.

POLIESTER
Włókno syntetyczne wytworzone przez modyfikację materiału wejściowego. Włókno jest bardzo mocne, dzięki czemu może być wykonane
zarówno grube, jak i bardzo cienkie włókno (mikro poliester). Materiał jest trwały, szybkoschnący i łatwy w pielęgnacji. Nadaje się do uprawiania
sportów i aktywności fizycznej. Dzięki procesom chemicznym i mechanicznym można uzyskać różne modyfikacje właściwości materiału
w zależności od przeznaczenia (izolacja, impregnacja).

POLIAMID

MATERIAŁY
tkanin i wykończenia
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Proces produkcji poliamidów jest podobny do poliestru. Materiał jest trwały, łatwy w pielęgnacji i ma dobrą stabilność kształtu. Szybko schnie
dzięki niskiej absorpcji wilgoci. Ma dwukrotnie większą odporność na ścieranie niż poliester. Włókno może być grubsze lub bardzo cienkie,
podobnie jak włókna poliestrowe. Odpowiednia obróbka mechaniczna i chemiczna ma wpływ na właściwości produktu końcowego.

POLIPROPYLEN
Polipropylenowe włókna dzięki gładkiej i twardej powierzchni mają wysoką odporność na ścieranie. Wykazują dobre właściwości
hydrofobowe, które dzięki bardzo niskiej absorpcji wody zachowują wytrzymałość i stabilność wymiarową materiału nawet w
wilgotnym środowisku. Ostateczny materiał jest lekki i wykazuje dobrą izolację termiczną.

MARKOWE MATERIAŁY
SUPIMA®
Marka reprezentująca najwyższej jakości bawełnę, która stanowi 1% światowej produkcji. Jest to rodzaj bawełny Pima uprawianej w USA z
ponad stuletnią historią. Jej unikalne długie włókna są dwa razy mocniejsze niż zwykłej bawełny. Włókna te są odporniejsze na rozciąganie,
pękanie i rozdarcia, dzięki czemu produkty z nich wykonane są niezwykle miękkie, trwałe, gładkie i utrzymują swój kształt przez długi czas.
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GRID KNIT
Nanotex® Resists Spills
Nanotex® Resists Spills – certyfikowana tkanina, która została gruntownie przekształcona poprzez nanotechnologię. Otrzymana w ten
sposób tkanina odpycha płyny, ma zwiększoną żywotność, zachowuje naturalną miękkość i pozwala oddychać skórze. Materiał Nanotex®
wytrzyma kontakt z cieczą bez absorpcji, czy zawilgocenia, nie pozostają na nim mokre plamy, a krople po prostu z niego ściekają.

SOFTSHELL
Softshell to materiał laminowany przeznaczony na nowoczesną odzież sportową i odzież outdoor. Dzieli się na membranowy i bez
membrany. Odzież z tego materiału jest lekka, ciepła, elastyczna, o dużej wytrzymałości mechanicznej. Softshell z membraną może być też
nieprzemakalny i równocześnie przewiewny.

CORDURA CLASSIC
®

Jest materiałem wykonanym zgodnie z zatwierdzonymi standardami firmy INVISTA. CORDURA® posiada zwiększoną odporność na: plamy,
rozdarcia i przetarcia, jakiej nie oferują żadne inne włókna. Jego siła zapewnia wysoką trwałość. CORDURA® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy INVISTA dla wytrzymałych materiałów.

3M™ TAŚMA
Zwiększa widoczność osoby noszącej odzież z tym znakowaniem. Wykorzystując ten produkt, zmniejszamy prawdopodobieństwo wypadku.
Technologia materiałów odblaskowych 3M™ opiera się na warstwie mikroskopijnych kuleczek szklanych umieszczonych na podłożu z
tkaniny o powierzchni lustrzanej. Na powierzchni 1 cm2 tkaniny znajduje się do 30.000 szklanych kuleczek.

PASKI ODBLASKOWE
Paski odblaskowe służą do poprawy widoczności w nocy i przy złych warunkach optycznych. Zostały zaprojektowane z myślą o odzieży
ochronnej, mając na uwadze elastyczność i zachowanie pełnego zakresu ruchu. Paski są nakładane termicznie i bardzo dobrze znoszą pranie.

Szybkoschnący, oddychający materiał wykorzystywany do produkcji nowoczesnej, funkcjonalnej odzieży. Specjalna siatkowa
struktura doskonale odprowadza wilgoć z ciała i rozprowadza ją na powierzchni materiału w celu szybkiego schnięcia, dzięki czemu
użytkownik czuje się świeżo, sucho, a proces parowania chłodzi ciało. Wysoka elastyczność zapewnia maksymalny komfort podczas
noszenia.

DZIANINA ŚCIĄGACZOWA

Dzianina dwustronna charakteryzująca się wyraźnym wzorem rządków, oznaczona 1: 1 lub 2: 2. Liczba ta określa stosunek przedniej i tylnej
ilości rządków dzianiny, które regularnie się zmieniają. Powstały efekt daje elastyczny wzór małych rządków po obu stronach materiału.
Dzianina ściągaczowa jest elastyczna, najczęściej używana do tworzenia kołnierzy, mankietów, klap i brzegów, koszulek polo i bluz.

TERRY – nieczesana
Dzianina wątkowa z charakterystycznymi kolumnami w kształcie drzewek na stronie zewnętrznej oraz małymi łukami na stronie
wewnętrznej. Splot z dodatkową nicią podbiciową, poprowadzoną po wewnętrznej stronie dzianiny. Ten element podwyższa
absorpcję oraz objętość materiału, jest również gwarancją jego wytrzymałości.

TERRY – czesana
Dzianina wątkowa z charakterystycznymi kolumnami w kształcie drzewek na stronie zewnętrznej oraz szczotkowana i miękka
po wewnętrznej stronie. Splot z dodatkową nicią podbiciową, poprowadzoną po wewnętrznej stronie dzianiny. Tak wykończona
powierzchnia ma większą objętość i wykazuje cieplejsze właściwości.

STRETCH FLEECE
Gładki na zewnątrz, szczotkowany w środku, funkcjonalny dzianinowy elastyczny materiał o doskonałych właściwościach
termoizolacyjnych. Jest miękki, lekki, oddychający i szybkoschnący. Nadaje się do uprawiania sportów i aktywności fizycznej.
Wewnętrzna część materiału ma wykończenie antypillingowe.

POLAR

TKANINA
SINGLE JERSEY SLUB
Delikatna dzianina o charakterystycznej pręgowanej fakturze. Aby osiągnąć ten efekt końcowy, stosuje się przędzę o grubszych i
cieńszych odcinkach na całej długości, która powstaje przez zmianę naprężenia skrętu. Tkanina ta posiada również dużą rozciągliwość.

SINGLE JERSEY
Delikatna dzianina wątkowa z charakterystycznymi kolumnami w kształcie drzewek na stronie zewnętrznej oraz z małymi łukami
na stronie wewnętrznej. Cechy szczególne splotu to: rozciągliwość, miękkość. Przędza wykorzystana podczas produkcji dzianiny
wpływa na ostateczną jakość towaru.

PIQUE
Dzianina wzorzysta z geometrycznym reliefem na zewnątrz. Na spodniej stronie jest uzupełniony dodatkową nicią. Ten rodzaj
dzianiny jest popularny do produkcji koszulek polo i odzieży idealnej do uprawiania sportów. Produkty z niego wykonane są
oddychające i łatwe w utrzymaniu.

Dzianina z charakterystyczną szczotkowaną, gęstą miękką powierzchnią po obu stronach materiału. Ma wyjątkowe właściwości
izolacyjne, długą żywotność i jest łatwa w pielęgnacji. Materiał można pokryć wykończeniem antypillingowym. Produkty nadają się do
haftowania i grawerowania laserowego.

PŁUTNO
Sztywne, regularny, powtarzający się splot, który ma taki sam wygląd po obu stronach materiału. Jego prosty i gęsty układ tworzy
równomierną, gładką powierzchnię, która nadaje się zarówno do nadruku, jak i haftu. Tkaniny wykonane są z wysokiej jakości
czesanej bawełny lub poliestru.

POPELINA
Najczęściej używany rodzaj materiału do produkcji koszul. Jest niezwykle miękki, przyjemny w dotyku, ale i jednocześnie
wystarczająco sztywny. Tworzy ją splot materiału, który ma większą ilość nici osnowy niż wątku.

OXFORD
Splot będący pochodną płótna. Różnica polega na tym, że przy wytwarzaniu tkaniny występują co najmniej podwójne przędze.
Oksford jest bardziej lśniący niż płótno. Ma szeroki zakres zastosowań. Może być wykonany z przędz naturalnych lub syntetycznych.

INTERLOCK PIQUE
Splot rządkowej dzianiny interlokowej z wzorem, w którym dwa pełne rzędy interlokowe są obrócone względem siebie i tworzą jeden
rządek. Jedna strona dzianiny ma skośne rządki oczek, druga strona jest gładka. Ten rodzaj dzianiny jest popularny do produkcji koszulek
polo i odzieży idealnej do uprawiania sportów. Produkty z niej wykonane są oddychające i łatwe w utrzymaniu.

DOUBLE FACE
Dzianina double face zwana również dzianiną dwustronną. Z obu stron gęsto naprzemienne przeplatane nici tworzą tak samo
wyglądające słupki po obu stronach. W pozycji nierozciągniętej widoczne są tylko przednie ściegi, ściegi wsteczne są widoczne tylko
podczas rozciągania. Ta dzianina wygląda identycznie od z obu stron i jest wysoce elastyczna w kierunku poprzecznym.
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RIP STOP
Bardzo silny, regularnie powtarzający się splot. Do cienkiej tkaniny wplecione są grube osnowy i wątek w odstępach 5 - 8 mm.
Powierzchnia ma efekt struktury kratowanej. Wytworzona w ten sposób siatka znacznie zwiększa odporność całej tkaniny na
rozdarcie i przetarcie.

TKANINA DIAGONALNA
Charakterystyczny diagonalny wzór, który jest regularnie powtarzany. Składa się on z naprzemiennych układów przędz osnowy i
wątku. Tkanina jest bardzo wytrzymała, odporna na rozdarcia i łatwa w utrzymaniu. Najczęstszym zastosowaniem diagonalu jest
denim lub odzież robocza. Materiał jest również popularny do produkcji czapek. Może być czesana lub nieczesana.
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FROTTE
Tkanina pętelkowa składa się z pełnych pętli po obu stronach materiału. Jest to tkanina trójwymiarowa bardzo delikatna w dotyku
i z doskonałymi właściwościami chłonnymi. Idealna do wykorzystania przy produkcji ręczników i ręczników kąpielowych o składzie
100% bawełny lub mieszanki włókien bambusowych i bawełny.

WŁÓKNINA
Tkanina wyprodukowana “w całości”, bez dziania czy tkania. Materiałem wejściowym jest stopiony polimer polipropylenowy.
Rezultatem jest gładka, płaska, porowata tkanina o stosunkowo wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz niskiej odporności
na ścieranie i zginanie. Materiał ten jest popularny w przemyśle ze względu na niskie koszty produkcji oraz dobre właściwości
filtracyjne i izolacyjne.

WYKOŃCZENIA
NIEKURCZLIWA BAWEŁNA
Podczas procesu produkcji wyrobów bawełnianych zmniejsza się przestrzeń między pojedynczymi włóknami, co eliminuje ryzyko
skurczenia tkaniny podczas cyklu prania i suszenia. Proces ten umożliwia pranie gotowego produktu w wysokich temperaturach w
celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń i bakterii.

BAWEŁNA MERCERYZOWANA
Proces merceryzacji polega na zanurzeniu przędzy bawełnianej w kąpieli w celu zmiany przekroju i wyrównania nierównych włókien. Przekrój
włókna uzyskuje prawie idealny kształt. Końcowy materiał staje się gładszy i bardziej miękki. Merceryzacja skutkuje większą wytrzymałością i
lepszą stabilnością koloru materiału.

WYKOŃCZENIE SILIKONOWE
Dzięki kąpieli silikonowej poprawiają się właściwości materiału, efekty są podobne jak dla środków do zmiękczania tkanin, lecz efekt
jest długotrwały. W ten sposób produkt jest miękki w dotyku, bardziej odporny na zabrudzenia i plamy, a druk jest trwalszy.

WYKOŃCZENIE ANTYPILLINGOWE
Antypillingowe wykończenie minimalizuje uwalnianie włókien i zapobiega mechaceniu się materiału. Ten proces powoduje
utrwalenie i stabilizację włókien. Redukuje uszkodzenia zewnętrznej części przy intensywnym użytkowaniu i tarciu oraz wydłuża
żywotność i funkcjonalność produktu.

WYKOŃCZENIE PU
Warstwa poliuretanowa nakładana z jednej strony materiału o długotrwałych właściwościach zapewnia odporność na wodę, wilgoć,
ścieranie i zabrudzenia. Ze względu na specjalny skład warstwa jest bardzo elastyczna, lekka i nie wpływa negatywnie na inne
właściwości produktu.

WYKOŃCZENIE PA
Obróbka poliakrylowa służy do poprawy właściwości mechanicznych i praktycznych materiału. Jest stosowana głównie w odzieży
outdoorowej i charakteryzuje się odpornością na wiatr i wytrzymałością na rozciąganie.

LAMINOWANIE TPU

Tabela

ROZMIARÓW
MĘSKIE / UNISEX

XS

Rozmiar

-

-

wzrost

44

168

M
46

48

172

L
50

52

176

XL
54

56

180

2XL
58

60

184

3XL
62

-

188

4XL
-

-

192

5XL
-

-

196

200

obwód klatki piersiowej

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

126

132

138

144

150

156

162

obwód pasa

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

114

120

126

132

138

144

150

obwód karku

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

DAMSKIE
Rozmiar

XS

S

M

L

XL

2XL

wzrost

160

164

168

172

176

180

3XL
184

obwód klatki piersiowej

76

80

85

88

92

96

100

104

110

116

122

128

134

obwód pasa

61

65

69

73

77

81

85

89

95

101

107

113

119

125

obwód bioder

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

125

130

137

140

140

DZIECIĘCE
Wiek (lat)

4

6

8

10

12

wzrost

110

122

134

146

158

obwód klatki piersiowej

58 / 57

61 / 61

67 / 67

73 / 73

79 / 79

obwód pasa

54 / 54

57 / 57

59,5 / 59,5

63 / 62,5

67 / 66

obwód bioder

61

67

72

78

86

długość pleców

25

29

31

34

38

KODY ROZMIARÓW:
Rozmiar
4 lata/110 cm

PRZYKŁAD MOŻLIWEJ RÓŻNICY W ROZMIARACH
kod

162 - 166

178 - 182

08

4-6 lat/104-128 cm

31

6 lat/122 cm

09

6-8 lat/116-140 cm

32

8 lat/134 cm

10

10 lat/146 cm

11

12 lat/158 cm

07

XS

12

S

13

M

14

L

Trwała górna warstwa wykonana z termoplastycznego poliuretanu zapewnia stabilność właściwości materiału w szerszym zakresie
warunków środowiskowych. Połączenie membrany TPU i wierzchniego materiału utrzymuje elastyczność produktu i zapewnia
wodoodporną i odporną na ścieranie powierzchnię o doskonałej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie.

15

XL

16

4XL

19

SREBRNA POWŁOKA

5XL

20

Specjalna matowa srebrna powłoka nałożona od wewnątrz tkaniny poprawia właściwości funkcjonalne materiału. Zwiększa
wodoodporność, zapobiega przezroczystości wierzchniego materiału i zwiększa odporność na potencjalne uszkodzenia
spowodowane praniem.

S

2XL

17

3XL

18

44/46

R3

48/50

R4

52/54

R5

56/58

R6

60/62

R7

Dane w tabeli oznaczają wymiary sylwetki, a nie odzieży.

82 - 90

102 - 110

67 - 75
90 - 98

90 - 98

S

L

Nr katalogowy produktu do zamówienia należy wprowadzić następująco: kod produktu-kod koloru-kod rozmiaru. Przykład: Koszulka Basic-kolor czarny-rozmiar M = 1290114.
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LEGENDA
GENTS

MĘSKIE

LADIES

DAMSKIE

KONCEPCJE

UNISEX

Produkt oferowany w wersji męskiej, damskiej oraz dziecięcej.

DUO CONCEPT
DUO

Produkt oferowany jest w wersji męskiej i damskiej.

NOWOŚCI
Więcej informacji o terminie dostępności uzyskają Państwo
w naszym Dziale Handlowym.
Więcej informacji o terminie dostępności uzyskają Państwo
w naszym Dziale Handlowym.

BREATHABLE

Więcej informacji o terminie dostępności uzyskają Państwo
w naszym Dziale Handlowym.

MATERIAŁ
ELASTANE

COOL WARM

Bawełna wyprodukowana z rolnictwa ekologicznie
kontrolowanego.
Wełna merino jest znana na całym świecie ze względu na swą miękkość,
trwałość i wszechstronność. Jej zastosowanie w branży odzieżowej
rozciąga się od ekskluzywnej mody aż po wysoce funkcjonalną odzież.

TRÓJWARSTWOWY SOFTSHELL
SOFTSHELL

trójwarstwowy softshell z membraną

DWUWARSTWOWY SOFTSHELL
SOFTSHELL
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Dwuwarstwowy softshell

Miękki, szybkoschnący materiał odprowadzający wilgoć.

Utrzymuje ciepło, gdy jest zimno i odwrotnie.
Dzięki wchłanianiu wilgoci utrzymuje pot z dala od skóry, dzięki
czemu działa antybakteryjnie. Odzież dłużej zachowuje świeżość.

WYKOŃCZENIA MATERIAŁU
WYKOŃCZENIE SILIKONOWE
SILICONE

MERINO
MERINO

Wyrażona w g/m2 na 24godziny, określa ile powietrza przepuści
materiał w ciągu doby na powierzchni metra kwadratowego. Im
wyższa wartość tym oddychalność materiału jest większa.

ODPORNOŚĆ NA ZAPACH
ODOR RESISTANT

ORGANIC
ORGANIC

Szybko schnący materiał.

TERMOREGILACJA
REGULATION

ELASTAN
Syntetyczne włókna zawierające wiązania poliuretanowe o dużej
elastyczności. Materiał z domieszką elastanu dostosowuje się do
ułożenia ciała.

Dwustronny ścieg okładkowy, który jest płaski i zapewnia
maksymalny komfort noszenia.

TAPED

Technologia wspierająca wodoodporność materiału na szwach.
Taśma wodoodporna jest nakładana termicznie pod naciskiem na
wewnętrzne szwy.

4 IN 1

Wielofunkcyjna odzież robocza o wysokiej widoczności może być
używana jako jeden produkt lub osobno jako kurtka wewnętrzna,
zewnętrzna lub kamizelka.

KLEJONE SZWY

Metka w formie naklejki. Łatwa do usunięcia.

LABEL FREE
LABEL FREE

Produkt posiada tylko małą etykietę z rozmiarem wszytą w
lamówkę na karku.

PRODUKTY WIELOFUNKCYJNE
3 IN 1
3 IN 1

Wielofunkcyjny produkt może być używany jako ciepła całość lub
osobno jako wiatrówka i polar.

Wartość wyrażona w milimetrach określa maksymalne ciśnienie jakiego
nie przepuści materiał. Wyższa wartość określa wyższą wodoodporność.

COOL/WARM

NOWY KRÓJ
NEW CUT

Materiał zapobiega przenikaniu wiatru.

ODDYCHALNOŚĆ

NOWY KOLOR
NEW COLOUR

PŁASKIE SZWY
FLAT

4 IN 1

EXTRA DRY
EXTRA DRY

NOWY PRODUKT
NEW PRODUCT

KIDS

DZIECIĘCE

WODOODPORNE
WATERPROOF

Odrywana metka.

STICKER LABEL
STICKER

WIATROODPORNE
WINDPROOF

RODZAJE SZWÓW

TEAR OFF
TEAR OFF

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

FAMILY CONCEPT
FAMILY

UNISEX

RODZAJE METEK

Dzięki kąpieli silikonowej poprawiają się właściwości materiału,
efekty są podobne jak dla środków do zmiękczania tkanin, lecz
efekt jest długotrwały.

WYKOŃCZENIE ANTYPILLINGOWE
ANTIPILLING

Materiał poddany procesowi dzięki któremu nie mechaci się.

Wyselekcjonowana odzież z kolekcji HIGH-VISIBILITY (HV) spełnia międzynarodowe standardy, które
określają optymalną formę odzieży ochronnej o wysokiej widoczności. Certyfikowane ubrania z kolekcji HV
są dostarczane wraz z ulotką zawierającą informację na temat właściwego przechowywania i konserwacji
w celu zachowanie ich właściwości.
EN ISO 20471:2013 – Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności – międzynarodowa norma określająca wymagania dla odzieży
o intensywnej widzialności, która daje możliwość wizualnej sygnalizacji obecności w strefie ruchu użytkownika dla operatorów pojazdów lub
innych urządzeń mechanicznych, w każdych warunkach oświetlenia, zarówno w świetle dziennym, jak i w ciemności przy oświetleniu przez
reflektory pojazdu.
EN 1150:1999 –  Odzież ochronna  –  Norma określa użytkowe wymagania optyczne dotyczące odzieży o wysokich parametrach widzialności,
przeznaczonej do noszenia przez dorosłych i młodzież w warunkach zastosowań pozazawodowych. Tego typu odzież stosowana w okolicznościach
pozazawodowych ma za zadanie sygnalizować wizualnie obecność użytkownika we wszelkich porach dnia oraz ciemności przy oświetleniu
światłami przednimi pojazdu, światłem latarek lub reflektorów, a także przy oświetleniu światłami ulicznymi na drogach miejskich. Norma nie dotyczy
akcesoriów noszonych przez ludzi lub przymocowanych do odzieży.
EN 343:2003+A1:2007 – Odzież ochronna  –  Ochrona przed deszczem - norma europejska określająca właściwości materiałów i szwów
odzieży ochronnej. Te właściwości są mierzone na zewnętrznej warstwie materiału. Spełniając określone wymagania dotyczące przepuszczalności i
osiągając odpowiednią certyfikację, odzież zapewnia ochronę użytkownika przed przenikaniem wody oraz odporność na parę wodną.
EN ISO 13688:2013 –  Norma międzynarodowa, określająca ogólne wymagania dotyczące wykonania, ergonomii, nieszkodliwości, oznaczania
wielkości, procesu starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczać producent wraz z
wyrobem. Jest przeznaczona tylko do stosowania w połączeniu z innymi normami określającymi wymagania dla konkretnego wykonania i nie może
być stosowana jako samodzielny dokument
Norma wprowadza podział odzieży na 3 kategorie na podstawie minimalnych powierzchni materiałów
odblaskowych danych w m²:
3

Klasa 3 –  najwyższy poziom ochrony  –  minimalna wymagana powierzchnia podłoża wynosi 0,80 m², z czego 0,20 m² materiału odblaskowego

2

Klasa 2 –  średni poziom ochrony  –  minimalna wymagana powierzchnia podłoża wynosi 0,50 m², z czego 0,13 m² materiału odblaskowego

1

Klasa 1 –   minimalny poziom ochrony  –  minimalna wymagana powierzchnia podłoża 0,14 m² i 0,10 m² materiału odblaskowego
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01 CZARNY
19-0303 TCX

94 EBONY GRAY
19-0000 TCX

83 LIGHT ANTHRACITE
19-3906 TCX

67 CIEMNY KHAKI
18-0510 TCX

36 STALOWY
18-4005 TCX

25 SZAROCZARNY MELANŻ
17-0000 TCX

24 JASNOSZARY
16-3802 TCX

51 LODOWO SIWY
14-0000 TCX

A4 SILVER GRAY
14-4203 TCX

00 BIAŁY
11-4800 TCX

21 MIGDAŁOWY
11-0105 TCX

10 NATURALNY
12-0605 TCX

08 PIASKOWY
16-1324 TCX

26 NUGATOWY
18-1321 TCX

38 CZEKOLADOWY
19-1230 TCX

27 KAWOWY
19-1314 TCX

29 ARMY
19-0618 TCX

A3 ZIELEŃ AVOCADO
18-0430 TCX

28 JASNY KHAKI
16-0518 TCX

09 KHAKI
18-0316 TCX

69 MILITARY
19-0419 TCX

06 ZIELEŃ BUTELKOWA
19-6311 TCX

16 SZIELEŃ TRAWY
17-6030 TCX

39 GROSZKOWY
15-6437 TCX

92 APPLE GREEN
15-0545 TCX

62 LIMETKA
13-0550 TCX

90 NEON YELLOW
809 C

96 CYTRYNOWY
12-0643 TCX

85 BOURBON VANILLA
12-0727 TCX

04 ŻÓŁTY
13-0859 TCX

88 NEON MANDARINE
804 C

A2 MANDARYNKOWY
15-1164 TCX

91 NEON ORANGE
811 C

A1 CORAL
16-1546 TCX

11 POMARAŃCZOWY
17-1464 TCX

07 CZERWONY
18-1763 TCX

71 FORMULA RED
19-1763 TCX

23 MARLBORO CZERWONY
19-1764 TCX

13 BORDOWY
18-1643 TCX

86 GARNET
19-1655 TCX

43 FUKSJOWY
19-2024 TCX

49 FUCHSIA RED
18-2336 TCX

33 CAMOUFLAGE BROWN

34 CAMOUFLAGE GREEN

CAMOUFLAGE
40 CZERWIEŃ PURPUROWA
17-2036 TCX

63 MALINOWY
18-2120 TCX

89 NEON RÓŻOWY
806 C

30 RÓŻOWY
14-2311 TCX

47 LAWENDOWY
16-3815 TCX

64 FIOLETOWY
19-3536 TCX

05 CHABROWY
19-3952 TCX

32 CAMOUFLAGE GRAY

77 DARK NAVY
19-4013 TCX

02 GRANATOWY
19-4023 TCX

93 PETROL BLUE
19-4241 TCX

59 CIEMNY TURKUS
18-4733 TCX

44 TURKUS
16-4535 TCX

95 MIĘTOWY
13-5414 TCX

19 SZMARAGDOWY
17-5029 TCX

87 CIEMNONIEBIESKI
19-3940 TCX

70 SNORKEL BLUE
19-4049 TCX

14 LAZUROWY
18-4039 TCX

15 BŁĘKITNY
14-4121 TCX

82 LIGHT BLUE
14-4110 TCX

60 DENIM
18-4025 TCX

72 OMBRE BLUE
19-4014 TCX

KOLORY FLUORESCENCYJNE

97 ŻÓŁTY ODBLASKOWY

98 POMARAŃCZOWY
ODBLASKOWY

KOLORY MELANGE

Przegląd

KOLORÓW

Prezentowane kody kolorów Pantone® są wyłącznie orientacyjne.
Rzeczywiste kolory materiałów mogą się różnić.
Błędy w druku i tekście oraz możliwe zmiany produktów w katalogu zastrzeżone.
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20 ANTRACYTOWY
MELANŻ

80 KNIT GRAY

M1 CZARNY MELANŻ

12 CIEMNOSZARY MELANŻ

03 JASNOSZARY MELANŻ

M3 SREBRNY MELANŻ

N1 MIGDAŁOWY MELANŻ

M4 ŻÓŁTY MELANŻ

M9 SUNSET MELANŻ

M7 CZERWONY MELANŻ

M8 RED PLUM MELANŽ

84 KNIT BLUE

M2 CIEMNY DENIM
MELANŻ

M5 NIEBIESKI MELANŻ

M6 ZIELONY MELANŻ

N6 ZIELEŃ BYTELKOWA
MELANŻ

K21PLXX

