REKLAMNÍ
OBLEČENÍ

®

Produkty

PRO ROK 2021
Co jsme pro Vás připravili do nového
roku? Letní atmosféru s novými Sailor
tričky i ochranu před větrem a deštěm
v nových bundách Valley.
Bližší informace o termínu naskladnění Vám
poskytne obchodní oddělení.
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Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne
obchodní oddělení.
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JIŽ ŽÁDNÝ LABEL!
Trička z LABEL FREE kolekce jsou
opatřena pouze drobným velikostním
štítkem a údržbovým labelem se všemi
zákonem stanovenými údaji.
SILIKONOVÁ ÚPRAVA
Všechna trička jsou zušlechtěna
silikonovou úpravou, díky které jsou na
dotek hladká, mají hedvábný lesk a jsou
stálobarevná i po opakovaném praní.

CUSTOMIZACE
Trička vhodná pro téměř všechny druhy
potisku a výšivky. Snadno vytvoříte
svou vlastní značku produktů pro
celou rodinu.
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GOTS
Global Organic Textile Standard
CU 1033786

GOTS je uznávanou celosvětovou certifikací pro
textil vyrobený z organických vláken. Stanovuje
přísná pravidla a směrnice pro všechny výrobní
procesy jak ekologického, tak sociálního řetězce
zpracování organických textilií. Používání vláken
z biologického zemědělství, vyloučení toxických
látek a látek škodlivých pro životní prostředí
a zavedení minimální mzdy, to je jen malý výňatek
ze zavazujících kritérií GOTS. Můžete si tak být jisti,
že produkty označené logem GOTS byly vyrobeny
se sociální a ekologickou odpovědností.
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Pro malá i velká

DOBRODRUŽSTVÍ
Rozšiřujeme naši Sailor kolekci! Nyní se můžete obléknout do
pruhovaného vzoru i ve formě tílka pro dámy nebo unisex trička
s dlouhým rukávem.

SAILOR LS

55

Pro společné zážitky

V PŘÍRODĚ!
Naše camouflage produkty vždy dobře poslouží,
ať už v lese nebo na rybách. Do klasického vzoru
obléknete nejen dospělé, ale i děti.
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MALFINI

®
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Kvalita a komfort
Produkty z kolekce MALFINI® vynikají rozmanitostí střihů, gramáží, materiálů i barev,
ale jedno mají společné. Na jejich kvalitu a pohodlí se můžete spolehnout. Ať už slouží
k reklamním účelům, při sportu nebo pro každodenní nošení, vždy hrdě ponesou Váš
potisk nebo výšivku.

29

ZNAČKOVÝ TEXTIL
Tyto produkty jsou součástí
značkového reklamního textilu
MALFINI ®. Můžete se spolehnout
na jejich kvalitu!

100 % BAVLNA
100% bavlna je charakteristická
vlastnostmi jako je jemnost,
poddajnost, pevnost, dobrá savost
a prodyšnost.

SINGLE JERSEY
Hladká pružná pletenina oblíbená
zejména při výrobě triček
a polokošil.

TRIČKA
30

První trička vznikla začátkem minulého století, kdy se díky praktičnosti stala
součástí armádní uniformy a neoficiálně všech, kdo vykonávali těžkou práci.
S myšlenkou tisknout na trička ve velkém poprvé přišlo studio Disney a dalo tak
vzniknout ikonickým tričkům s Mickey Mousem. Postupně se přidávaly i rockové
kapely, a tak se během jednoho století z praktického pracovního oděvu stal
fenomén s prostorem pro sebevyjádření, umění i design.
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CLASSIC NEW 132

GENTS

tričko pánské

FAMILY

CLASSIC 101

UNISEX

tričko unisex

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

Single Jersey, 100 % bavlna
160 g/m2, S - 4XL (4XL pouze v barvách 00, 01)

tubulární střih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou

tubulární střih
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
zpevňující páska od ramene k rameni
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

tričko dámské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
145 g/m2, XS - 2XL
lehce vypasovaný střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
00 03* 12* 01

02 05

16

07 40 64

04 96

11

15

44 06 62

CLASSIC 100

tričko dětské

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm
160 g/m2
střih s bočními švy
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
zpevňující páska od ramene k rameni

92

CLASSIC NEW 135

KIDS

00

01

02 05 04 07

KIDS

tričko dětské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm
145 g/m2
střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
00 03* 12* 01
16

04 96

11

02 05

15

44 06

62

92

07 40 64

* Materiálové složení se může lišit: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

32

* Materiálové složení se může lišit: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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BASIC 129

NEW COLOUR

tričko pánské

GENTS

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
160 g/m2, XS - 5XL (5XL pouze v barvách 00, 01, 02, 05, 07)

FAMILY

tubulární střih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
zpevňující páska od ramene k rameni
silikonová úprava
00

51 03* 12* 67

94

01

02 60 87

29

62

95

19

27

39

92

16

93 05
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BASIC 134

NEW COLOUR

tričko dámské

LADIES

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
160 g/m2, XS - 3XL (3XL pouze v barvách 00, 01)

FAMILY

lehce vypasovaný střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
silikonová úprava
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

tričko dětské

KIDS

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm
160 g/m2

FAMILY

SILICONE

střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
silikonová úprava
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

* Materiálové složení se může lišit: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.
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NEW COLOUR

35

BASIC FREE F29

GENTS

tričko pánské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
160 g/m2, S - 3XL

SILICONE

bez etikety - připraveno na rebranding
tubulární střih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
neutrální velikostní štítek v boční části průkrčníku
zpevňující páska od ramene k rameni
silikonová úprava
00 03* 12* 67

01

02 05

14

44 09 06 62

16

27

04

LABEL FREE

11

07 64

BASIC FREE F34

LADIES

tričko dámské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
160 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

bez etikety - připraveno na rebranding
lehce vypasovaný střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
neutrální velikostní štítek v boční části průkrčníku
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
silikonová úprava
00 03* 12* 67

01

02 05

14

44 09 06 62

16

27

04

11

LABEL FREE

07 64

BASIC FREE F38

KIDS

tričko dětské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm
160 g/m2

SILICONE

LABEL FREE

bez etikety - připraveno na rebranding
střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
neutrální velikostní štítek v boční části průkrčníku
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
silikonová úprava
00 03* 12* 01

02 05

14

44 09 06 62

16

04

11

07 64

* Materiálové složení se může lišit: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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VIPER 143

GENTS

tričko pánské

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
180 g/m2, S - 2XL

SILICONE

přiléhavý střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
silikonová úprava
00

12* 67

01

02 60 05 44 28 09 29

92

16

04 07

VIPER 161

LADIES

tričko dámské

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
180 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

lehce vypasovaný střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
rukávy kratší délky
silikonová úprava
00

12* 01

02 60 05 44 09 92

16

04 07 49

ELEMENT 145

UNISEX

tričko unisex

Single Jersey, 100 % bavlna
180 g/m2, XS - 4XL (4XL pouze v barvách 00, 01)

TEAR OFF

tubulární střih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
zpevňující páska od ramene k rameni
odtrhávací etiketa
00

12* 01

02 05 44 06 04

11

07

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza

38

39

VIPER FREE F43

tričko pánské

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
180 g/m2, S - 2XL
bez etikety - připraveno na rebranding
přiléhavý střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
neutrální velikostní štítek v boční části průkrčníku
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
silikonová úprava
00

12* 01

GENTS

02 05 44 09

16

SILICONE

LABEL FREE

04 07

VIPER FREE F61

LADIES

tričko dámské

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
180 g/m2, XS - 2XL
bez etikety - připraveno na rebranding
lehce vypasovaný střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu s 5 % elastanu
neutrální velikostní štítek v boční části průkrčníku
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
rukávy kratší délky
silikonová úprava
00

12* 01

02 05 44 09

16

SILICONE

LABEL FREE

04 07

LABEL FREE
Již žádné odstraňování labelu. Trička z LABEL FREE kolekce jsou opatřena pouze drobným velikostním štítkem
a údržbovým labelem se všemi zákonem stanovenými údaji.

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza

40

41

HEAVY 110

UNISEX

tričko unisex

Single Jersey, 100 % bavlna
200 g/m2, S - 3XL (3XL pouze v barvách 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 94)
tubulární střih
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
zpevňující páska od ramene k rameni
00 03* 94

01

02 05

14

44 06 39 04

11

07

HEAVY NEW 137

NEW COLOUR

tričko unisex

UNISEX

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
200 g/m2, XS - 5XL
(4XL pouze v barvách 00, 01, 02, 05, 07; 5XL pouze v barvách 00, 01)

SILICONE

tubulární střih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
zpevňující páska od ramene k rameni
silikonová úprava
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

tričko unisex

SILICONE

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
200 g/m2, XS - 3XL

LABEL FREE

bez etikety - připraveno na rebranding
tubulární střih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
neutrální velikostní štítek v boční části průkrčníku
zpevňující páska od ramene k rameni
silikonová úprava
00

12* 01

02 05 44

16

04 07

* Materiálové složení se může lišit: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.

42

NEW COLOUR

43

ORIGIN 171

GENTS

tričko pánské

DUO

Single Jersey, 100 % organická bavlna GOTS
160 g/m2, S - 3XL

ORGANIC

certifikovaná organická bavlna
střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu s 5 % elastanu
zpevňující páska od ramene k rameni
tvarovaný dolní kraj
00 25

01

02 05 44

16

21

96

11

07

ORIGIN 172

LADIES

tričko dámské

DUO

Single Jersey, 100 % organická bavlna GOTS
160 g/m2, XS - 2XL

ORGANIC

certifikovaná organická bavlna
lehce vypasovaný střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
tvarovaný dolní kraj
00 25

01

02 05 44

16

21

96

11

07

ORGANICKÁ BAVLNA
Bavlna pocházející z ekologicky kontrolovaného zemědělství a dále zpracovaná za přísné kontroly všech výrobních
procesů. Největšími producenty jsou Turecko, Indie, USA a Čína.

44

45

NATIVE 173

GENTS

tričko pánské

DUO

Single Jersey Slub, 100 % organická bavlna GOTS
150 g/m2, S - 3XL

ORGANIC

certifikovaná organická bavlna
strukturovaná pletenina slub
střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu s 5 % elastanu
zpevňující páska od ramene k rameni
00 25

01

02 05 44

16

21

96

11

07

NATIVE 174

LADIES

tričko dámské

DUO

Single Jersey Slub, 100 % organická bavlna GOTS
150 g/m2, XS - 2XL

ORGANIC

certifikovaná organická bavlna
strukturovaná pletenina slub
lehce vypasovaný střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
00 25

01

02 05 44

16

21

96

11

07

SINGLE JERSEY SLUB
Jemná zátažná pletenina s charakteristickou žíhanou strukturou. Pro docílení výsledného efektu se používá příze
se silnějšími a slabšími místy po celé délce, která jsou vytvořena změnou těsnosti zákrutu. Tento materiál se
vyznačuje také pružností.

46

47

FUSION 163

GENTS

tričko pánské

DUO

Single Jersey, 65 % polyester, 35 % bavlna
160 g/m2, S - 3XL
střih s bočními švy
průkrčník lemován vrchovým materiálem
zpevnění ramenních švů páskou
ohrnuté rukávy zachycené ve 4 bodech šitím
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)
00 M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7

FUSION 164

LADIES

tričko dámské

DUO

Single Jersey, 65 % polyester, 35 % bavlna
160 g/m2, XS - 2XL
volný střih s bočními švy
průkrčník lemován vrchovým materiálem
zpevnění ramenních švů páskou
ohrnuté rukávy zachycené ve 4 bodech šitím
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)
00 M3 M1 M2 M5 M6 M4 M9 M7

SUBLIMAČNÍ TISK
Vhodný pro textilie obsahující alespoň 65 % syntetických vláken. Tato metoda potisku je velmi vhodná
jak na přenesení fotografií, tak i grafiky. Vhodná pro kusovou i sériovou výrobu.

48

49

V-NECK 102

UNISEX

SLIM FIT V-NECK 146

tričko unisex

tričko pánské

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

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
180 g/m2, S - 3XL

tubulární střih
výstřih ve tvaru V
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
zpevňující páska od ramene k rameni

přiléhavý střih s bočními švy
hlubší výstřih ve tvaru V
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
silikonová úprava

00 03* 12* 01

02 05 06 08 04 07

00

HEAVY V-NECK 111

tričko unisex

UNISEX

12* 94

01

GENTS

DUO

02 60 05 44 28

29

16

SILICONE

95 04 07 49

FIT V-NECK 162

LADIES

tričko dámské

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna
200 g/m2, S - 4XL (4XL pouze v barvách 00, 01)

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
180 g/m2, XS - 2XL

tubulární střih
výstřih ve tvaru V
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
zpevňující páska od ramene k rameni

lehce vypasovaný střih s bočními švy
hlubší výstřih ve tvaru V
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
rukávy kratší délky
silikonová úprava

00

12* 01

02 05

07

00

* Materiálové složení se může lišit: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

50

12* 94

01

02 60 05 44

16

SILICONE

95 04 07 49

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza
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SAILOR 803

tričko unisex

UNISEX

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
150 g/m2, XS - 2XL
pruhy v kombinaci bílá a námořní modrá
střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
02

SAILOR 804

LADIES

tričko dámské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
150 g/m2, XS - 2XL
pruhy v kombinaci bílá a námořní modrá
lehce vypasovaný střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
rukávy kratší délky
02

SAILOR 805

KIDS

tričko dětské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm
150 g/m2
pruhy v kombinaci bílá a námořní modrá
střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
02
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SAILOR LS 807

triko unisex

NEW PRODUCT

UNISEX

Single Jersey, 100 % bavlna
150 g/m2, XS - 3XL
pruhy v kombinaci bílá a námořní modrá
střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy
02

SAILOR TOP 806

NEW PRODUCT

tílko dámské

LADIES

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

ELASTANE

pruhy v kombinaci bílá a námořní modrá
strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
průkrčník a průramky lemovány vrchovým materiálem
širší ramínka
02

Nový produkt. Skladem: 1. čtvrtletí 2021

54

NEW PRODUCT
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CONNECTION 177

UNISEX

INFINITY 131

tričko unisex

tričko unisex

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

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

dvoubarevné provedení
melírové barvy vyplétané ze 100% bavlny
střih s bočními švy
vodorovný členící šev
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
zpevňující páska od ramene k rameni

střih s bočními švy
průkrčník a rukávy lemovány žebrovým úpletem 1:1 v kontrastní barvě
zpevnění ramenních švů páskou

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

tričko unisex

tričko dětské

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

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm
180 g/m2
střih s bočními švy
průkrčník a rukávy lemovány žebrovým úpletem 1:1 v kontrastní barvě
zpevnění ramenních švů páskou

56

14 44
02 01

62
01

16
01

04
01

11
01

07
01

00
01

01

14

00

00

00 00

dvoubarevné provedení
střih s bočními švy
vodorovný členící šev s všitým proužkem
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
zpevňující páska od ramene k rameni
01
07

UNISEX

KIDS

62 04 07
67
67 01 67
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CAMOUFLAGE 144

tričko unisex

UNISEX

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
160 g/m2, XS - 3XL
střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
zpevňující páska od ramene k rameni v barvě camouflage
32

33

34

CAMO PURE C22

LADIES

tričko dámské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
150 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

lehce vypasovaný střih s bočními švy
průkrčník lemován vrchovým materiálem
zpevnění ramenních švů páskou
rukávy kratší délky
silikonová úprava
32

33

34

CAMOUFLAGE 149

KIDS

tričko dětské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm
160 g/m2
střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou v barvě camouflage
zpevnění ramenních švů páskou
32

58

33

34

59

PURE 122

NEW COLOUR

tričko dámské

LADIES

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
150 g/m2, XS - 3XL (3XL pouze v barvách 00, 01, 02, 07, 12)

SILICONE

lehce vypasovaný střih s bočními švy
průkrčník lemován vrchovým materiálem
zpevnění ramenních švů páskou
rukávy kratší délky
silikonová úprava
00

12* 01

02

87

93 05

95 04 96 A2

A1

11

14

44 62

92

CITY 120

NEW COLOUR

tričko dámské

LADIES

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
150 g/m2, XS - 3XL (3XL pouze v barvách 00, 01)

SILICONE

volný střih s bočními švy
široký lem dolního kraje z vrchového materiálu
průkrčník lemován vrchovým materiálem
zpevnění ramenních švů páskou
rukávy kratší délky
silikonová úprava
16
00 03* 01

07 40 64

07 40

GLANCE 141

02 05

15

44 59

39

92 96 A2

47

LADIES

tričko dámské

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
krátké přiléhavé rukávy
00 12** 01

02

93 05 44 62

16

LOVE 123

LADIES

tričko dámské

ELASTANE

Single Jersey, 95 % viskóza, 5 % elastan
170 g/m2, XS - 2XL
volný střih s bočními švy
délka pod úroveň boků
lodičkový výstřih
průkrčník lemován vrchovým materiálem
kimonové rukávy
doporučeno sušit ve vodorovné poloze

95 96

07 40 64

DREAM 128

LADIES

tričko dámské

00

01

02

62

95

07

43 40 30

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL pouze v barvách 00, 01)
strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
výstřih ve tvaru V
průkrčník lemován vrchovým materiálem
krátké raglánové rukávy
00 12** 01

02 05

15

44

16

95 04

11

ELASTAN
Jedná se o velice jemné, pevné, pružné polyuretanové vlákno. Stěžejní vlastností je vysoká pružnost.
Elastan lze bez porušení natáhnout na tří až sedminásobek své původní délky. Vždy se používá v kombinaci
s ostatními materiály. Zajišťuje stálost tvaru, zvýšení pružnosti a snížení mačkavosti finálního produktu.
07 40 64

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza, **80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan
Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.
NEW COLOUR

60

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza
Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.
NEW COLOUR
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FIT-T LS 119

GENTS

triko pánské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
160 g/m2, XS - 3XL (3XL pouze v barvách 00, 01, 02)
přiléhavý střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy
00

12* 01

02 05 44 09 06 29

16

27

04 07

FIT-T LS 169

LADIES

triko dámské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
160 g/m2, XS - 3XL (3XL pouze v barvách 00, 01)
lehce vypasovaný střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy
00

12* 01

02 05 44 09 06

16

27

04 07

63

FIT-T LS 121

KIDS

triko dětské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm
160 g/m2
střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy
00

12* 01

05 44 09 62

07

63

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza

62

63

SLIM 139

LADIES

triko dámské

ELASTANE

LONG SLEEVE 112
triko unisex

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL pouze v barvách 00, 01)

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

strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
průkrčník lemován vrchovým materiálem
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
dlouhé rukávy

střih s bočními švy
členící švy na ramenou s kontrastním proužkem
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
zpevňující páska od ramene k rameni
dlouhé rukávy

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

triko pánské

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

ELEGANCE 127

LADIES

triko dámské

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL pouze v barvách 00, 01)
strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
výstřih ve tvaru V
průkrčník lemován vrchovým materiálem
dlouhé raglánové rukávy
00

12* 01

02 05

14

59

92 96

07

43

dvoubarevné provedení (vyjma barev 00, 01)
střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
dlouhé raglánové rukávy s manžetou
manžeta z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
00

63

01

02 06
14 01

23
67

CAMOUFLAGE LS 166

UNISEX

triko unisex

Single Jersey, 100 % bavlna
160 g/m2, XS - 3XL
střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou v barvě 01
dlouhé raglánové rukávy v barvě camouflage
32

* Materiálové složení se může lišit: 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan
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33

34

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza
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TRIUMPH 136

LADIES

tílko dámské

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
průkrčník a průramky lemovány vrchovým materiálem
širší ramínka
00

12* 01

02 05

14

44 62

92

16

95 96 04 07 40 64

CAMO TRIUMPH C36

tílko dámské

LADIES

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
průkrčník a průramky lemovány vrchovým materiálem
širší ramínka
32

33

34

CORE 142

GENTS

tílko pánské

Single Jersey, 100 % bavlna
160 g/m2, S - 2XL
tubulární střih
průkrčník a průramky lemovány vrchovým materiálem
zpevnění ramenních švů páskou
00 12** 01

02 05

Materiálové složení se může lišit: ** 85 % bavlna, 15 % viskóza, *80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan
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ZNAČKOVÝ TEXTIL
Tyto produkty jsou součástí
značkového reklamního textilu
MALFINI ®. Můžete se spolehnout
na jejich kvalitu!

PIQUE
Zátažná vzorovaná pletenina
s plastickým geometrickým
vzorem z lícní strany.
Na rubové straně je doplněna
podkládanou nití.
ŽEBROVÝ ÚPLET
Je pružný, nejčastěji bývá používán
u límců, manžet, lég, lemů polokošil
a mikin.

POLOKOŠILE
68

Začátkem 20. století se rozšířila produkce triček s límečky, která nahradila
nepraktické a nepohodlné bílé košile s vyhrnutými rukávy, tehdy standardní
sportovní oděv. Nejrůznější obdoby polo triček zažily boom napříč sporty jako je
golf, tenis či pólo, díky kterému se zasloužily o svůj název. Trendy polokošile se
postupem času staly povinnou výbavou každého šatníku a pilířem tzv. „smart
casual“ oblékání.
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PIQUE POLO 203

NEW COLOUR

polokošile pánská

GENTS

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
200 g/m2, S - 5XL
(4XL pouze v barvách 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94; 5XL v 00, 01)

FAMILY

střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1
léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
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

polokošile dámská

LADIES

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
200 g/m2, XS - 3XL (3XL pouze v barvách 00, 01, 07)

FAMILY

lehce vypasovaný střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1
úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
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

polokošile dětská

FAMILY

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm
200 g/m2
střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1
úzká léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
00

12* 01

02 05

15

44 39

92 04 07 40 30 64

* Materiálové složení se může lišit: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.
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NEW COLOUR

71

URBAN 219

GENTS

polokošile pánská

DUO

SINGLE J. LS 211

polokošile pánská

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
200 g/m2, S - 3XL

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

střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů s kontrastním proužkem z žebrového úpletu 1:1
léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou

střih s bočními švy
límeček a manžety rukávů z žebrového úpletu 1:1
léga s 2 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy zakončené manžetou

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

polokošile dámská

01

02

14

07

PIQUE POLO LS 221

GENTS

polokošile pánská
DUO

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
200 g/m2, XS - 2XL

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
200 g/m2, S - 3XL

lehce vypasovaný střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů s kontrastním proužkem z žebrového úpletu 1:1
úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou

střih s bočními švy
límeček s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1
léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy

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

00

00

00

00

00

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza
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00

12* 94

01

02 05

14

06 07

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza
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COTTON 212

NEW COLOUR

polokošile pánská

GENTS

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

DUO

střih s rozparky v bočním švu
límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1
léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
samostatná kapsička pro snadný branding
00 03* 12* 01

02 05

15

44 06 62

39

16

04 A2

07

COTTON 213

NEW COLOUR

polokošile dámská

LADIES

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

DUO

lehce vypasovaný střih s rozparky v bočním švu
límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1
úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
samostatná kapsička pro snadný branding
00 03* 12* 01

02 05

15

44 06 62

39

16

04 A2

07 40

SAMOSTATNÁ KAPSIČKA PRO SNADNÝ BRANDING
Kapsičky polokošil jsou dodávány samostatně pro snadný branding.
Potisk či nášivka nikdy nebyly snazší!

* Materiálové složení se může lišit: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.
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NEW COLOUR

75

COTTON HEAVY 215

NEW COLOUR

polokošile pánská

GENTS

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

DUO

střih s rozparky v bočním švu
límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1
léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
00

12* 01

02 05

15

44 06

16

04 A2

07

COTTON HEAVY 216

NEW COLOUR

polokošile dámská

LADIES

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

DUO

lehce vypasovaný střih s rozparky v bočním švu
límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1
úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
00

12* 01

02 05

15

44 06

16

04 A2

07

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza
Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.
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NEW COLOUR

77

SINGLE J. 202

GENTS

polokošile pánská

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
180 g/m2, S - 3XL (3XL pouze v barvách 00, 01, 02, 05, 07, 12)

SILICONE

střih s bočními švy
límeček z žebrového úpletu 1:1
léga s 2 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
silikonová úprava
00 03* 12* 01
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11

07

02 05
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92 08 04
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SINGLE J. 223

LADIES

polokošile dámská

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
180 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

lehce vypasovaný střih s bočními švy
límeček z žebrového úpletu 1:1
úzká léga s 4 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
silikonová úprava
00

12* 01

02 05

15

44 06 92 04 96

07 40

* Materiálové složení se může lišit: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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ZNAČKOVÝ TEXTIL
Tyto produkty jsou součástí
značkového reklamního textilu
MALFINI ®. Můžete se spolehnout
na jejich kvalitu!

POPELÍN
Nejpoužívanější typ materiálu
pro výrobu košil. Je mimořádně
jemný, příjemný na dotek, a přesto
dostatečně pevný.

KONSTRUKČNÍ DETAILY
Záševky, záhyby či řasení dobře
tvarují postavu a umožňují
dostatek pohybu.

KOŠILE
80

Košile je jedním z nejstarších oděvů vůbec, který byl koncem 18. století povýšen ze
spodního prádla na běžný pánský společenský oděv. Díky emancipaci žen z 20. let
19. století se stávají košile součástí i dámských šatníků. Současný design nabízí
širokou škálu kombinací jak materiálů, tak i provedení, od popelínu, plátna až po
vzorované kepry. Hlavní myšlenkou je dosáhnout pohodlí a perfektního střihu.
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CHIC 207

košile pánská

GENTS

DUO

Popelín, 100 % bavlna
120 g/m2, S - 3XL
klasický střih s bočními švy
dvojité sedlo a záhyby na zadním dílu
dvoudílný košilový límec
přední kraje začištěny légou
nakládaná náprsní kapsa
knoflíčky v barvě materiálu (1 náhradní navíc)
00

01

15

07

CHIC 214

LADIES

polokošile dámská
DUO

Popelín, 100 % bavlna
120 g/m2, XS - 2XL
jednoduché sedlo a záševky na zadním dílu
pasové záševky
oblast hrudníku zdobena řasením
dvoudílný košilový límec s rozhalenkou
přední kraje začištěny légou
knoflíčky v barvě materiálu (1 náhradní navíc)
tvarovaný dolní kraj
00

82

01

15

07
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STYLE LS 209

košile pánská

GENTS

DUO

Popelín, 100 % bavlna
125 g/m2, S - 3XL
klasický střih s bočními švy
dvojité sedlo a záhyby na zadním dílu
dvoudílný košilový límec
přední kraje začištěny légou
nakládaná náprsní kapsa
dlouhé rukávy s kulatou manžetou na 1 knoflíček
knoflíčky v barvě materiálu (2 náhradní navíc)
00

01

15

07

STYLE LS 229

LADIES

košile dámská

DUO

Popelín, 100 % bavlna
125 g/m2, XS - 2XL
projmutý střih s bočními švy
pasové a prsní záševky
dvoudílný košilový límec
přední kraje začištěny légou
dlouhé rukávy s šikmou manžetou na 2 knoflíčky
knoflíčky v barvě materiálu (2 náhradní navíc)
tvarovaný dolní kraj
00

01

15

07

STYLE 218

LADIES

košile dámská

Popelín, 100 % bavlna
125 g/m2, XS - 2XL
projmutý střih s bočními švy
záševky na zadním dílu
pasové a prsní záševky
dvoudílný košilový límec
přední kraje začištěny légou
3/4 rukávy s rovnou vysokou manžetou a rozparkem
knoflíčky v barvě materiálu (1 náhradní navíc)
tvarovaný dolní kraj
00

84

01

15

07
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ZNAČKOVÝ TEXTIL
Tyto produkty jsou součástí
značkového reklamního textilu
MALFINI ®. Můžete se spolehnout
na jejich kvalitu!

VÝPLŇKOVÁ PLETENINA
Hladká pletenina s doplňkovou
nití, která zvyšuje pevnost, savost
a objem pleteniny.

ŽEBROVÝ ÚPLET
S ELASTANEM
Přídavek elastanu zvyšuje
v žebrovém úpletu pružnost
a zajišťuje stálost tvaru.

MIKINY
86

Ve 30. letech přišly na svět první mikiny, které byly navrženy čistě z praktických
důvodů. Jako pracovní oděv byla vytvořena zateplená trika s dlouhým rukávem,
která neomezovala v pohybu, byla pohodlná a chránila před nepříznivými pracovními
podmínkami tehdejší dělnické třídy. Největší boom zažily v 70. letech s příchodem
hip- hopové kultury, která byla výrazem svobody projevu a povstání nižších tříd
v New Yorku.
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TRENDY ZIPPER 410

mikina pánská

NEW COLOUR

GENTS

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, S - 3XL

FAMILY

rovný střih s bočními švy
celopropínací kostěný zip
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
vnitřní část průkrčníku začištěna kontrastní páskou
nakládané kapsy ve stylu klokanky
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní strana počesaná
00

12* 36

01

02 05 44 06 62

16

07

TRENDY ZIPPER 411

NEW COLOUR

mikina dámská

LADIES

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, XS - 2XL

FAMILY

lehce vypasovaný střih s bočními švy
celopropínací kostěný zip
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou v barvě vrchového materiálu
nakládané kapsy ve stylu klokanky
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní strana počesaná
00

12* 36

01

02 05 44 06 62

16

07 40

TRENDY ZIPPER 412

KIDS

mikina dětská

FAMILY

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm
rovný střih s bočními švy
celopropínací kostěný zip
kapuce s podšívkou bez stahovací šňůrky
vnitřní část průkrčníku začištěna kontrastní páskou
nakládané kapsy ve stylu klokanky
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní strana počesaná
00

01

05 44 62

07 40

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza
Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.
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NEW COLOUR

89

CAPE 413

NEW COLOUR

mikina pánská

GENTS

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
320 g/m2, S - 3XL

DUO

rovný střih s bočními švy
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou v barvě vrchového materiálu
nakládaná kapsa ve stylu klokanky
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní strana počesaná
00

12* 36

01

02 05 44

16
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CAPE 414

NEW COLOUR

mikina dámská

LADIES

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
320 g/m2, XS - 2XL

DUO

lehce vypasovaný střih s bočními švy
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou v barvě vrchového materiálu
nakládaná kapsa ve stylu klokanky
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní strana počesaná
00

12* 36

01

02 05 44 06

16

04 07 40

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza
Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.
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NEW COLOUR
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MERGER 415

mikina pánská

GENTS

DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná,
65 % polyester, 35 % bavlna
280 g/m2, S - 3XL
rovný střih s bočními švy
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou v barvě vrchového materiálu
raglánové rukávy s dvojitým prošitím
dolní lem, manžety a průkrčník z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)
vnitřní strana nepočesaná
M3 M1 M2 M5 N6

N1 M7 M8

MERGER 416

LADIES

mikina dámská

DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná,
65 % polyester, 35 % bavlna
280 g/m2, XS - 2XL
lehce vypasovaný střih s bočními švy
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou v barvě vrchového materiálu
raglánové rukávy s dvojitým prošitím
dolní lem, manžety a průkrčník z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)
vnitřní strana nepočesaná
M3 M1 M2 M5 N6

92

N1 M7 M8
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CAMO ZIPPER C19

mikina pánská

GENTS

DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, S - 3XL
rovný střih s bočními švy
celopropínací reverzní spirálový zip
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou
nakládané kapsy ve stylu klokanky
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
kontrastní prvky
vnitřní strana počesaná
32

33

34

CAMO ZIPPER C20

LADIES

mikina dámská

DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, XS - 2XL
lehce vypasovaný střih s bočními švy
celopropínací reverzní spirálový zip
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou
nakládané kapsy ve stylu klokanky
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
kontrastní prvky
vnitřní strana počesaná
32

94

33

34
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ADVENTURE 407

mikina pánská

GENTS

DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, S - 3XL

NEW COLOUR

mikina pánská/dětská

GENTS

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, S - 4XL (4XL pouze v barvách 01, 02, 12),
10 let/146 cm, 12 let/158 cm

rovný střih s bočními díly
celopropínací kovový zip
stojáček a boční díly z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
nakládané kapsy ve stylu klokanky
dolní lem, manžety a lemy kapes z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní strana počesaná
12* 01

ESSENTIAL 406

KIDS

rovný střih s bočními švy
dolní lem, manžety a průkrčník z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní strana počesaná
00 03* 12* 67

01

02 05 06 69

11

07

02 05 09 06 07

VIVA 409

LADIES

mikina dámská

DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná
97 % bavlna, 3 % elastan
300 g/m2, XS - 2XL

ELASTANE

strečový materiál udržující stálost tvaru
střih tvarovaný bočními díly
celopropínací stříbrný spirálový zip
stojáček a boční díly z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní průkrčník začištěn páskou v barvě vrchového materiálu
nakládané kapsy ve stylu klokanky
dolní lem, manžety a lemy kapes z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní strana počesaná
00 12** 01

02 05 06 07

Materiálové složení se může lišit: *85 % bavlna, 15 % viskóza; ** 64 % bavlna, 33 % polyester, 3 % elastan
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* Materiálové složení se může lišit: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.
NEW COLOUR
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ZNAČKOVÝ TEXTIL
Tyto produkty jsou součástí
značkového reklamního textilu
MALFINI ®. Můžete se spolehnout
na jejich kvalitu!

FLEECE
Má vynikající tepelně izolační
vlastnosti, dlouhou životnost a je
nenáročný na údržbu. Často bývá
opatřen antipilingovou úpravou.

ANTIPILINGOVÁ
ÚPRAVA
Finální stabilizační úprava ke
snížení žmolkování materiálu.

FLEECE
98

V polovině 20. století přichází na svět první myšlenky o udržitelnosti textilního
průmyslu a s nimi i vynález materiálů z recyklovaných plastů – polyester,
polyamid, elastan. Intenzita výroby polyesterových oděvů rostla a objevily se
nejrůznější podoby jejich zpracování, mezi nimi právě fleece. Svou popularitu
získal hlavně v použití pro sportovní a outdoorové aktivity jako hřejivá izolační
vrstva, ale i jako samostatný oděv oblíbený pro svůj komfort a pohodlí.
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FROSTY 527

fleece pánský

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
220 g/m2, S - 4XL

GENTS

FAMILY

ANTIPILLING

hřejivý materiál
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
celopropínací spirálový zip s krytkou brady
kapsy se spirálovým zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
dekorativní prošití
kontrastní prvky
antipillingová úprava z vnější strany
00 24 01 02 05 44 92 07
94
94 94 94 94 94 94 94 94

FROSTY 528

LADIES

fleece dámský

FAMILY

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
220 g/m2, XS - 3XL

ANTIPILLING

hřejivý materiál
lehce vypasovaný střih
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
celopropínací spirálový zip s krytkou brady
kapsy se spirálovým zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
dekorativní prošití
kontrastní prvky
antipillingová úprava z vnější strany
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

fleece dětský

FAMILY

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
220 g/m2, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm,10 let/146 cm, 12 let/158 cm

ANTIPILLING

hřejivý materiál
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
celopropínací spirálový zip s krytkou brady
kapsy se spirálovým zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
dekorativní prošití
kontrastní prvky
antipillingová úprava z vnější strany
00 02 44 92 07 40
94 94
94 94
94 94
94 94
94 94
94
94

100

101

EXIT 525

UNISEX

fleece vesta unisex

PRACTIC 519

UNISEX

fleece čepice unisex
ANTIPILLING

ANTIPILLING

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
220 g/m2, XS - 3XL

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
240 g/m2, univerzální

hřejivý materiál
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
celopropínací spirálový zip s krytkou brady
kapsy se spirálovým zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
dekorativní prošití
kontrastní prvky
antipillingová úprava z vnější strany

2 v 1 - čepice a nákrčník
hřejivý materiál
z jedné strany na stažení šňůrkou v barvě 01
dekorativní prošití
antipillingová úprava z vnější strany
00 36

01

02 05

11

23

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

HORIZON 520

GENTS

fleece pánský

SCARF NEW 526

fleece šála unisex
ANTIPILLING

ANTIPILLING

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
280 g/m2, S - 3XL

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
230 g/m2, 155 × 25 cm

hřejivý materiál
vnitřní průkrčník začištěn páskou v barvě vrchového materiálu
krátký kostěný zip
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lemy rukávů stažené pruženkou
antipillingová úprava z vnější strany

hřejivý materiál
obšití podél celého obvodu
antipillingová úprava z vnější strany
155 x 25 cm

67

94

01

02 05

62

16

UNISEX

00 36

01

02 05

11

23

07

RIMECK®
Další fleecové produkty naleznete na str. 205 pod značkou RIMECK®.
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103

ZNAČKOVÝ TEXTIL
Tyto produkty jsou součástí
značkového reklamního textilu
MALFINI ®. Můžete se spolehnout
na jejich kvalitu!

SOFTSHELL
Funkční třívrstvý materiál
s membránou zajišťující
nepromokavost a prodyšnost.

VSTUP PRO BRANDING
Zip v podšívce produktu
umožňující snadný přístup pro
vyšívací stroj.

OUTDOOR
104

Oděvy určené pro venkovní užití, které disponují vlastnostmi jako je např.
mechanická odolnost, nepromokavost, dobrá tepelná izolace, větruodolnost
a prodyšnost. Mezi průkopníky patří bezesporu softshellový materiál, který
byl představen již v 70. letech 20. století. Díky své funkčnosti téměř nahrazuje
tzv. cibulový princip oblékání. Konstrukce materiálu je pečlivě navržena tak,
aby poskytovala perfektní ochranu v nepříznivých podmínkách.
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VALLEY 536

softshellová bunda pánská
Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; prodyšná membrána; micro fleece,
100 % polyester, voděodolnost 14 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m²/24 hod
300 g/m2, S - 3XL
3vrstvý softshell s membránou
vsadky na ramenou
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou brady
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
kapsy s reverzním spirálovým zipem
vnitřní náprsní kapsa na zip
vnitřní kapsa na zip se vstupem pro branding
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
reflexní prvky
vnitřní fleece s antipilingovou úpravou
36

01

02

NEW PRODUCT

GENTS

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

VALLEY 537

NEW PRODUCT

softshellová bunda dámská
LADIES

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; prodyšná membrána; micro fleece,
100 % polyester, voděodolnost 14 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m²/24 hod
300 g/m2, XS - 2XL
3vrstvý softshell s membránou
lehce vypasovaný střih
vsadky na ramenou
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou brady
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
kapsy s reverzním spirálovým zipem
vnitřní náprsní kapsa na zip
vnitřní kapsa na zip se vstupem pro branding
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
reflexní prvky
vnitřní fleece s antipilingovou úpravou
36

01

02

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

Nový produkt. Skladem: 1. čtvrtletí 2021
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NEW PRODUCT
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DUO

ANTIPILLING

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

3 IN 1

PACIFIC 3 IN 1 533

bunda pánská

bunda dámská

Svrchní bunda: plátnová vazba, 100 % polyester,
vnitřní TPU bílá laminace, 130 g/m²
Vnitřní fleece: 100 % polyester, antipilingová úprava z obou stran
voděodolnost 8 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 hod
220 g/m2, S - 3XL

Svrchní bunda: plátnová vazba, 100 % polyester,
vnitřní TPU bílá laminace, 130 g/m²
Vnitřní fleece: 100 % polyester, antipilingová úprava z obou stran
voděodolnost 8 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 hod
220 g/m2, XS - 2XL

víceúčelové použití 3 v 1

víceúčelové použití 3 v 1

Svrchní bunda:
voděodolný zip zakončený krytkou brady
odnímatelná kapuce s vyztuženým kšiltem
kapuce a dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
lištové kapsy s reverzním spirálovým zipem
náprsní kapsa
podlepené švy
vstup pro branding v bočním švu podšívky
kontrastní prvky

Svrchní bunda:
lehce vypasovaný střih
voděodolný zip zakončený krytkou brady
odnímatelná kapuce s vyztuženým kšiltem
kapuce a dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
lištové kapsy s reverzním spirálovým zipem
náprsní kapsa
podlepené švy
vstup pro branding v bočním švu podšívky
kontrastní prvky

Vnitřní fleece:
odnímatelná vnitřní fleecová bunda
celopropínací kostěný zip
lištové kapsy
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
kontrastní prvky
antipilingová úprava z obou stran

Vnitřní fleece:
odnímatelná vnitřní fleecová bunda
celopropínací kostěný zip
lištové kapsy
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
kontrastní prvky
antipilingová úprava z obou stran

36
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PACIFIC 3 IN 1 534

01

44 07

36

01

44 07
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NANO 531

GENTS

softshellová bunda pánská

DUO

Softshell: 100 % polyester, Nanotex povrchová úprava; prodyšná membrána; perforovaný
micro fleece, 100 % polyester, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 600 g/m²/24 hod
280 g/m2, S - 3XL
®

3vrstvý softshell s membránou
efektní textura softshellu
úprava Nanotex® zabraňující průniku vody
celopropínací spirálový zip s klopou
kapuce na stažení šňůrkou
kapuce a lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
kapsy s reverzním spirálovým zipem
náprsní kapsa
tvarovaný a mírně prodloužený zadní díl
kontrastní prvky
36 01 02
01 44
44 62
62
01

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

07
01
01

NANO 532

LADIES

softshellová bunda dámská
DUO

Softshell: 100 % polyester, Nanotex® povrchová úprava; prodyšná membrána; perforovaný
micro fleece, 100 % polyester, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 600 g/m²/24 hod
280 g/m2, XS - 2XL
3vrstvý softshell s membránou
efektní textura softshellu
úprava Nanotex® zabraňující průniku vody
lehce vypasovaný střih
celopropínací spirálový zip s klopou
kapuce na stažení šňůrkou
kapuce a lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
kapsy s reverzním spirálovým zipem
náprsní kapsa
tvarovaný a mírně prodloužený zadní díl
kontrastní prvky
36 01 02
01 44
44 62
62
01

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

07
01
01

NANOTEX® RESISTS SPILLS
Certifikovaný materiál, který byl zásadně upraven pomocí nanotechnologie. Nanotex® úprava
odpuzuje vodu, prodlužuje životnost a zachovává přirozenou měkkost a prodyšnost materiálu.
Materiál odolá kontaktu s tekutinou bez absorpce, nenavlhne, nezanechá mokré skvrny,
veškeré kapičky úhledně stečou.
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PERFORMANCE 522

softshellová bunda pánská

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; prodyšná membrána; Micro fleece,
100 % polyester, voděodolnost 14 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m²/24 hod
300 g/m², S - 3XL
3vrstvý softshell s membránou
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou brady
odnímatelná kapuce
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
kapsy s reverzním spirálovým zipem
náprsní kapsa
vnitřní náprsní kapsa na zip se vstupem pro branding
tvarovaný a mírně prodloužený zadní díl
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)
vnitřní fleece s antipilingovou úpravou
36

01

02 05

62

GENTS

FAMILY

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

PERFORMANCE 535
softshellová bunda dětská

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; prodyšná membrána; Micro fleece,
100 % polyester, voděodolnost 14 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m²/24 hod
300 g/m2, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm,10 let/146 cm, 12 let/158 cm
3vrstvý softshell s membránou
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou brady
odnímatelná kapuce
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
kapsy s reverzním spirálovým zipem
náprsní kapsa
vnitřní náprsní kapsa na zip se vstupem pro branding
tvarovaný a mírně prodloužený zadní díl
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)
vnitřní fleece s antipilingovou úpravou
36

PERFORMANCE 521

01

02 05

62

KIDS

FAMILY

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

LADIES

softshellová bunda dámská

FAMILY

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; prodyšná membrána; Micro fleece,
100 % polyester, voděodolnost 14 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m²/24 hod
300 g/m², XS - 2XL
3vrstvý softshell s membránou
lehce vypasovaný střih
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou brady
odnímatelná kapuce
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
kapsy s reverzním spirálovým zipem
náprsní kapsa
vnitřní náprsní kapsa na zip se vstupem pro branding
tvarovaný a mírně prodloužený zadní díl
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)
vnitřní fleece s antipilingovou úpravou
00 36
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02 05
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SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

113

COOL 515

GENTS

bunda pánská

Softshell: 100 % polyester, prodyšná membrána
voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m²/24 hod
210 g/m², S - 3XL
3vrstvý softshell s membránou
celopropínací reverzní spirálový zip
kapuce a dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
lištové kapsy s reverzním spirálovým zipem
náprsní kapsa se skrytým zipem v členícím švu
tvarovaný a mírně prodloužený zadní díl
kontrastní a reflexní prvky
92
36

COOL

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

07
36

LADIES

Softshell: 100 % polyester, prodyšná membrána
voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 2 000 g/m²/24 hod
210 g/m², S - 2XL
3vrstvý softshell s membránou
lehce vypasovaný střih
celopropínací reverzní spirálový zip
kapuce a dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
lištové kapsy s reverzním spirálovým zipem
náprsní kapsa se skrytým zipem v členícím švu
tvarovaný a mírně prodloužený zadní díl
kontrastní a reflexní prvky

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

59
36

UNISEX

Plátnová vazba, 100 % polyester, PA úprava
S - 3XL
lehký větruodolný materiál
celopropínací spirálový zip
skrytá kapuce v límci
kapuce a dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lištové kapsy
samostatná kapsička na zip pro skladné uložení
91

DUO

SOFTSHELL

ELASTANE

07
36

LADIES

DUO

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; Fleece, 100 % polyester
280 g/m², XS - 2XL
2vrstvý softshell
lehce vypasovaný střih
celopropínací spirálový zip s krytkou brady
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
kapsy na zip skryté v členících švech
kontrastní prvky
vnitřní fleece s antipilingovou úpravou
01
36

02
62

59
00

SOFTSHELL

ELASTANE

07
36

GENTS

vesta pánská

WINDPROOF

114

02
62

BODY WARMER 509

větrovka unisex

02 05 06 90

01
36

GENTS

softshellová vesta dámská

00 36
62

07
36

WINDY 524

01

2vrstvý softshell
celopropínací spirálový zip s krytkou brady
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
kapsy na zip skryté v členících švech
kontrastní prvky
vnitřní fleece s antipilingovou úpravou

VISION 516

514

92
36

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; Fleece, 100 % polyester
280 g/m², S - 3XL

00 36
62

bunda dámská

01 02 44
44 62 36

softshellová vesta pánská

00

01 02 44
44 62 36

DUO

VISION 517

07

Rip Stop, 100 % polyamid, vnitřní stříbrný zátěr;
podšívka: Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
300 g/m², S - 3XL
celopropínací kostěný zip
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lištové kapsy
2 vnitřní náprsní kapsy
tvarovaný a mírně prodloužený zadní díl
vstup pro branding v bočním švu podšívky
kontrastní prvky
fleecová podšívka s antipilingovou úpravou
01

02 06 07

115

ZNAČKOVÝ TEXTIL
Tyto produkty jsou součástí
značkového reklamního textilu
MALFINI ®. Můžete se spolehnout
na jejich kvalitu!

100 % POLYESTER
Materiál je odolný, rychleschnoucí
a snadno se udržuje.

ELASTAN
Vysoce pružné vlákno, které
se vždy používá v kombinaci
s dalšími materiály.

ACTIVE
116

Prošívané pláště, košile a uniformy byly běžným sportovním oděvem minulého
století, který měl striktně daná pravidla. Moderní životní styl 21. století
se vyznačuje velkou oblibou sportu jako oproštění od každodenního shonu
a celkové relaxace těla i mysli. Součástí jsou velmi pohodlné, vzdušné oděvy,
které jsou příjemné, komfortní a funkční. Rychleschnoucí a prodyšné materiály
jsou stále na vzestupu a díky novým technologiím se neustále zdokonalují.
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FANTASY 124

GENTS

tričko pánské

FAMILY

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, S - 3XL

EXTRA DRY

rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
střih s bočními švy
neobvykle členěný průkrčník
zpevnění ramenních švů páskou
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)
00

01

02 05 44

16

95 04 90 88

91

07

FANTASY 140

LADIES

tričko dámské

FAMILY

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, XS - 2XL

EXTRA DRY

rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
lehce vypasovaný střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)
00

01

02 05 44 95 90 88

91

07 89

FANTASY 147

KIDS

tričko dětské

FAMILY

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm

EXTRA DRY

rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
střih s bočními švy
neobvykle členěný průkrčník
zpevnění ramenních švů páskou
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)
00

118

01

02 05 44

16

95 04 90 88

91

07 89
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DESTINY 175

tričko pánské

DUO

Single Jersey, 95 % micro polyester, 5 % elastan
160 g/m², S - 3XL
hladký strečový rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
přiléhavý střih tvarovaný bočními díly
dekorativně prošité ploché švy
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu
vnitřní část průkrčníku začištěna kontrastní páskou
krátké raglánové rukávy
tvarovaný a mírně prodloužený zadní díl
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)
etiketa v podobě odnímatelné nálepky
00

12

01

02 05

GENTS

FLAT

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER

92 90 88 07

DESTINY 176

LADIES

tričko dámské

DUO

Single Jersey, 95 % micro polyester, 5 % elastan
160 g/m², XS - 2XL
hladký strečový rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
přiléhavý střih tvarovaný bočními díly
dekorativně prošité ploché švy
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu
vnitřní část průkrčníku začištěna kontrastní páskou
krátké raglánové rukávy
tvarovaný a mírně prodloužený zadní díl
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)
etiketa v podobě odnímatelné nálepky
00

12

01

02 05

FLAT

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER

92 90 88 07 89

PLOCHÉ ŠVY
Oboustranně krycí steh, který je plochý a zajišťuje tak maximální pohodlí při nošení.

120
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DIRECT 417

NEW PRODUCT

stretch fleece pánský

GENTS

Stretch fleece, 95 % micro polyester, 5 % elastan
240 g/m², S - 3XL
hladký strečový rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
rovný střih s bočními díly
celopropínací reverzní spirálový zip
kapuce s krytkou brady
vnitřní průkrčník začištěn páskou
raglánové rukávy
kapsy na zip
lemování elastickým proužkem
tvarovaný a mírně prodloužený zadní díl
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)
etiketa v podobě odnímatelné nálepky
00

12

01

02

DUO

WARM

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER

07

DIRECT 418

NEW PRODUCT

stretch fleece dámský

LADIES

Stretch fleece, 95 % micro polyester, 5 % elastan
240 g/m², XS - 2XL
hladký strečový rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
střih tvarovaný bočními díly
celopropínací reverzní spirálový zip
kapuce s krytkou brady
vnitřní průkrčník začištěn páskou
raglánové rukávy
kapsy na zip
lemování elastickým proužkem
tvarovaný a mírně prodloužený zadní díl
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)
etiketa v podobě odnímatelné nálepky
00

12

01

02

DUO

WARM

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER

07

STICKER LABEL
Etiketa ve formě nálepky. Snadno odnímatelná.

Nový produkt. Skladem: 1. čtvrtletí 2021
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NEW PRODUCT

123

RACER 167

tílko dámské

LADIES

EXTRA DRY

VICTORY 217

polokošile unisex

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

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, S - 3XL

hladký rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
lehce vypasovaný střih s bočními švy
vykrojený zadní díl tílka (racerback)
hlubší kulatý výstřih
průkrčník a průramky lemovány vrchovým materiálem
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)

rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
střih s bočními švy
límeček z žebrového úpletu 1:1
léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)

00 36

01

44 90 07 89

00

PRIDE 168

UNISEX

01

02

62

07

STAR 165
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UNISEX

EXTRA DRY

EXTRA DRY

Double Face, 100 % polyester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL pouze v barvě 00)

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

hladký rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
střih s bočními švy
lem průkrčníku z vrchového materiálu
zpevňující páska od ramene k rameni
dlouhé rukávy
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)

cotton-touch materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu
zpevňující páska od ramene k rameni
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)

01

EXTRA DRY

tričko unisex

triko unisex

00 36

UNISEX

00 44 90 88 89

44 90 07
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BREEZE 820

tílko pánské

GENTS

EXTRA DRY

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, XS - 2XL
rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
střih s bočními švy
ramenní švy předsunuté na přední díl
průkrčník a průramky lemovány vrchovým materiálem
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)
00

01

02 05

07

MILES 612

GENTS

šortky pánské

EXTRA DRY

Interlokové pique, 100 % micro polyester
150 g/m2, S - 3XL
rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
délka nad kolena
pasový límec s pruženkou, na stažení šňůrkou
malá vnitřní kapsička
kapsy v bočních švech
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)
00

12

01

02 05

07

MILES 613

KIDS

šortky dětské

EXTRA DRY

Interlokové pique, 100 % micro polyester
150 g/m2, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm
rychleschnoucí materiál
ideální pro sport a pohybové aktivity
délka nad kolena
pasový límec s pruženkou, na stažení šňůrkou
malá vnitřní kapsička
kapsy v bočních švech
vhodné pro sublimační potisk (světlé barvy)
00

126

12

01

02 05

07
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COMFORT 607

tepláky pánské/dětské

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m², S - 3XL, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm

GENTS

KIDS

FAMILY

ideální pro sport a pohybové aktivity
rovný střih nohavic
pasový límec s pruženkou, na stažení šňůrkou
kapsy v bočních švech
vnitřní strana nepočesaná
00

12* 01

02 05

COMFORT 608

LADIES

tepláky dámské

FAMILY

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m², XS - 2XL
ideální pro sport a pohybové aktivity
rovný střih nohavic
široký pasový límec s pruženkou, na stažení šňůrkou
vnitřní strana nepočesaná
00

12* 01

02 05

07

COMFY 611

GENTS

šortky pánské

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m², S - 3XL
ideální pro sport a pohybové aktivity
rovný střih nohavic
pasový límec s pruženkou, na stažení šňůrkou
lištové kapsy v bočních švech
vnitřní strana nepočesaná
12* 01

02 05

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza
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BALANCE 610

legíny dámské

LADIES

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
190 g/m2, XS - 3XL
strečový materiál udržující stálost tvaru
ideální pro sport a pohybové aktivity
přiléhavý střih bez bočních švů
pasový límec s pruženkou
00

01

02

LEISURE 603

tepláky dámské

LADIES

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
200 g/m2, XS - 2XL
strečový materiál udržující stálost tvaru
ideální pro sport a pohybové aktivity
rovný střih nohavic
široký pasový límec s pruženkou
klínové kapsy
dolní lem stažený pruženkou
00

12* 01

02

TWO IN ONE 604

sukně dámská

LADIES

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
200 g/m2, XS - XL
2 v 1 - sukně a všité kraťasy
strečový materiál udržující stálost tvaru
ideální pro sport a pohybové aktivity
krátký střih ve tvaru “A”
široký pasový límec s pruženkou, na stažení šňůrkou
00

12* 01

02

07

* Materiálové složení se může lišit: 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan
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ZNAČKOVÝ TEXTIL
Tyto produkty jsou součástí
značkového reklamního textilu
MALFINI ®. Můžete se spolehnout
na jejich kvalitu!

KEPR BROUŠENÝ
Povrchová úprava broušení
kepru zjemní vnější stranu
produktu a dodá matný vzhled.

KEPR HLADKÝ
Hladká keprová tkanina je
snadná na údržbu a má mírně
lesklý vzhled.

ČEPICE
132

Módní hit, který ovládl svět, žije už více jak 150 let. Pokrývka hlavy s kšiltem se
poprvé objevila jako součást klubových dresů amerického baseballu, aby hráče
chránila před sluncem. Závratnou rychlostí se kšiltovka s logem týmu rozšířila
mezi sportovní fanoušky a postupně se stala běžným módním doplňkem
milionů lidí. Kšiltovka má dnes již několik podob, ať už jde pouze o kšilt, nebo
čepici s prohnutým či rovným kšiltem, stále zůstává in.

133

6P 305

NEW COLOUR

čepice unisex

UNISEX

Kepr broušený, 100 % bavlna
340 g/m2, nastavitelná
šestipanelový střih
vyztužené 2 přední panely
prošívaný, lehce prohnutý kšilt
obšité větrací otvory
potící páska
velikost nastavitelná mosazným klipem
00 25

67

01

02 05

14

15

44 09 06 62

39

16

08 04 A2

6P KIDS 303

11

07

13

43

KIDS

čepice dětská

Kepr broušený, 100 % bavlna
340 g/m2, nastavitelná
šestipanelový střih
vyztužené 2 přední panely
prošívaný, lehce prohnutý kšilt
obšité větrací otvory
potící páska
velikost nastavitelná suchým zipem
00

01

02 05

15

62

92 04

11

07

30 64

5P 307

NEW COLOUR

čepice unisex
UNISEX

Kepr broušený, 100 % bavlna
340 g/m2, nastavitelná
pětipanelový střih
vyztužený přední panel
prošívaný, lehce prohnutý kšilt
obšité větrací otvory
potící páska
velikost nastavitelná mosazným klipem
00 25

67

01

02 05

14

44 09 06

16

08 04

11

07

Nová barva.
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NEW COLOUR

135

6P SANDWICH 306

čepice unisex

NEW COLOUR

UNISEX

Kepr broušený, 100 % bavlna
340 g/m2, nastavitelná
šestipanelový střih
vyztužené 2 přední panely
prošívaný, lehce prohnutý kšilt s konstrastním proužkem
obšité větrací otvory
potící páska
velikost nastavitelná mosazným klipem
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

čepice unisex

Kepr broušený, 100 % bavlna
340 g/m2, nastavitelná
šestipanelový střih
vyztužené 2 přední panely
prošívaný plochý kšilt
obšité větrací otvory
potící páska
velikost nastavitelná plastovými patentky
odnímatelná nálepka na kšiltu
00 25

01

02 05 09 06 92 96

11

07 40 64

5P RAP 301

UNISEX

čepice unisex

Kepr broušený, 100 % bavlna
340 g/m2, nastavitelná
pětipanelový střih
vyztužený přední panel
prošívaný plochý kšilt
obšité větrací otvory
potící páska
velikost nastavitelná plastovými patentky
odnímatelná nálepka na kšiltu
00 25

01

02 05 09 06 92 96

11

07 40 64

Nová barva.
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NEW COLOUR

137

SUNVISOR 310

UNISEX

CLASSIC 304

kšilt unisex

klobouček unisex

Kepr broušený, 100 % bavlna
340 g/m2, nastavitelná

Kepr broušený, 100 % bavlna
260 g/m2, uni

prošívaný, lehce prohnutý kšilt
froté potící páska
velikost nastavitelná plastovou sponou

obšité větrací otvory
potící páska
lemované vnitřní švy
obvod 61 cm

00

01

02 05 04 07

00

LATINO 324

01

02 05

15

UNISEX

06 04 07

UNISEX

čepice unisex

Plátnová vazba, 100 % bavlna
230 g/m2, nastavitelná

CLASSIC KIDS 322

střih ve stylu “military”
prošívaný, lehce prohnutý kšilt
potící páska
velikost nastavitelná suchým zipem
00

51

01

klobouček dětský

Kepr broušený, 100 % bavlna
260 g/m2, uni

02 05 09 07

obšité větrací otvory
potící páska
lemované vnitřní švy
obvod 56 cm
00 05

CAMO LATINO C24

KIDS

15

92 04 07

UNISEX

čepice unisex

Plátnová vazba, 100 % bavlna
230 g/m2, nastavitelná
střih ve stylu “military”
prošívaný, lehce prohnutý kšilt
potící páska
velikost nastavitelná suchým zipem
32

138

33

34
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FANCY 329

UNISEX

šátek unisex/dětský

KIDS

Single Jersey, 100 % bavlna
160 g/m2, uni
trojúhelníkový střih
okraje po obvodu prošité
víceúčelové užití
68 x 68 x 96 cm
00

01

15

44 62 04

11

07

RELAX 327

UNISEX

šátek unisex/dětský

KIDS

Interlok, 100 % polyester
120 g/m2, uni
trojúhelníkový střih
rychleschnoucí materiál
obšití podél celého obvodu
víceúčelové užití
65 x 65 x 92 cm
00

01

15

04 89

TWISTER 328

UNISEX

šátek unisex/dětský

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

KIDS

tubulární střih
rychleschnoucí materiál
víceúčelové užití (varianty zobrazeny na balení)
50 × 26 cm
00

140

01

05 44 90 07 89 64
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ZNAČKOVÝ TEXTIL
Tyto produkty jsou součástí
značkového reklamního textilu
MALFINI ®. Můžete se spolehnout
na jejich kvalitu!

FROTÉ
Trojrozměrná textilie s velmi
měkkým omakem a vynikajícími
absorpčními vlastnostmi.

PLÁTNO
Pevná, pravidelně se opakující
vazba, která se vyznačuje
stejným vzhledem jak lícní, tak
rubové strany.

FROTÉ & TAŠKY
142

Doplňky jsou nedílnou součástí každodenní potřeby nebo slouží jako stylová
ozdoba domácnosti. Dnešním ručníkům se smyčkami předcházely jemné a lehké
tkaniny, které používaly již v 17. století v luxusních tureckých lázních, avšak pouze
slavnostně. Dnes se bez nich neobejdeme a jsou vytkávané v nejrůznějších
vzorech a tvarech. Stejně tak je tomu u tašek, které po staletí plnily pouze
praktickou funkci, dnes slouží více jako módní doplněk. Nákupní tašky se staly
dokonce jedním z nejoblíbenějších reklamních předmětů.
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ENERGY 912

batoh unisex/dětský

UNISEX

KIDS

Oxford, 100 % polyester
70 - 80 g/m2, uni
zavírání na stahování
2 polyesterové šňůrky v barvě 01
reflexní prvky v dolních rozích
vnitřní kapsa na zip 20 x 23 cm
rozměry batohu 45 x 34 cm
00

01

93

14

44 92 90 07 49 89 64

EASYGO 922

UNISEX

batoh unisex/dětský

KIDS

Plátnová vazba, 100 % bavlna
180 g/m2, uni
bavlněný tkaný batoh střední gramáže
zavírání na stahování
2 bavlněné šňůrky v barvě vrchového materiálu
dolní rohy zpevněné dvojitým materiálem a kovovými kroužky
vnitřní kapsa na zip 20 x 23 cm
rozměry batohu 47 x 37 cm
00
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05 44 92
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04 07

VNITŘNÍ KAPSA
Vnitřní kapsa na zip 20 x 23 cm.

144

145

SHOPPER 921

UNISEX

CARRY 901

nákupní taška

nákupní taška

Plátnová vazba, 100 % bavlna
180 g/m2, uni

Plátnová vazba, 100 % bavlna
280 g/m2, uni

bavlněná tkaná taška střední gramáže
praktická a skladná
délka popruhů vhodná pro nošení v ruce i přes rameno
křížové prošití popruhů pro vyšší odolnost
rozměry tašky 45 x 40 cm, popruhy 70 x 2,5 cm

bavlněná tkaná taška vyšší gramáže
střih s bočními díly
praktická a skladná
délka popruhů vhodná pro nošení v ruce i přes rameno
křížové prošití popruhů pro vyšší odolnost
rozměry tašky 43 x 43 x 12 cm, popruhy 70 x 2,5 cm

00
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93 05 44 62
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04 07 49

00

HANDY 900

UNISEX

01

05

10
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SMART 911

nákupní taška

nákupní taška

Plátnová vazba, 100 % bavlna
90 g/m2, uni

Plátnová vazba, 100 % polyester
40 g/m2, uni

bavlněná tkaná taška nižší gramáže
praktická a skladná
délka popruhů vhodná pro nošení v ruce i přes rameno
křížové prošití popruhů pro vyšší odolnost
rozměry tašky 42 x 38 cm, popruhy 60 x 2,5 cm

praktická a snadno složitelná do malé taštičky
délka popruhů vhodná pro nošení v ruce i přes rameno
malá taštička vhodná pro uložení drobností
okraje lemovány vrchovým materiálem
rozměry tašky 40 x 40 cm, popruhy 50 x 3,5 cm

00
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UNISEX

UNISEX

92 90 07 49 89 64
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ORGANIC HAND TOWEL 916

malý ručník

UNISEX

ORGANIC

Froté, 100 % organická bavlna GOTS
450 g/m², 30 × 50 cm
certifikovaná organická bavlna
tkané froté vyšší gramáže
dekorativní dvojitá bordura
měkký a vysoce savý materiál
etiketa použitelná jako závěsné poutko
dárkový předmět vhodný pro výšivku
00 25

02

21

ORGANIC TOWEL 917

UNISEX

ručník

ORGANIC

Froté, 100 % organická bavlna GOTS
450 g/m², 50 × 100 cm
certifikovaná organická bavlna
tkané froté vyšší gramáže
dekorativní dvojitá bordura
měkký a vysoce savý materiál
etiketa použitelná jako závěsné poutko
dárkový předmět vhodný pro výšivku
00 25

02

21

ORGANIC BATH TOWEL 918

UNISEX

osuška

Froté, 100 % organická bavlna GOTS
450 g/m², 70 × 140 cm

ORGANIC

certifikovaná organická bavlna
tkané froté vyšší gramáže
dekorativní dvojitá bordura
měkký a vysoce savý materiál
etiketa použitelná jako závěsné poutko
dárkový předmět vhodný pro výšivku
00 25
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02
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149

TERRY TOWEL 903

NEW COLOUR

ručník

UNISEX

TERRY HAND TOWEL 907

malý ručník

Froté, 100 % bavlna
450 g/m², 50 × 100 cm, bordura: 3,5 cm

Froté, 100 % bavlna
350 g/m2, 30 × 50 cm

bavlněné tkané froté vyšší gramáže
dekorativní bordura na obou stranách
měkký a savý materiál
etiketa použitelná jako závěsné poutko
dárkový předmět vhodný pro výšivku

bavlněné tkané froté střední gramáže
měkký a savý materiál
etiketa použitelná jako závěsné poutko
dárkový předmět vhodný pro výšivku
00
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UNISEX
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TERRY TOWEL 908

UNISEX

ručník

Froté, 100 % bavlna
350 g/m2, 50 × 100 cm

TERRY BATH TOWEL

905

NEW COLOUR

osuška

Froté, 100 % bavlna
450 g/m², 70 × 140 cm, bordura: 3,5 cm

UNISEX

bavlněné tkané froté střední gramáže
měkký a savý materiál
etiketa použitelná jako závěsné poutko
dárkový předmět vhodný pro výšivku
00
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bavlněné tkané froté vyšší gramáže
dekorativní bordura na obou stranách
měkký a savý materiál
etiketa použitelná jako závěsné poutko
dárkový předmět vhodný pro výšivku
00 25
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02 05 44 06 92 04
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07 49

TERRY BATH TOWEL 909

UNISEX

osuška

Froté, 100 % bavlna
350 g/m2, 70 × 140 cm

BAMBUSOVÉ PRODUKTY
Bambusové froté produkty naleznete na str. 197 pod značkou MALFINI Premium®.

bavlněné tkané froté střední gramáže
měkký a savý materiál
etiketa použitelná jako závěsné poutko
dárkový předmět vhodný pro výšivku
00
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Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.
NEW COLOUR
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151

Řekněte to tričkem

TEAR OFF LABEL
Z triček snadno odtrhnete etiketu a uděláte z nich perfektní
nosič libovolného brandu nebo sdělení.

TEAR OFF
152

153

Piccolio®

PICCOLIO

®

S kolekcí Piccolio® je tak snadné potěšit něčím novým. Bohatý výběr produktů za příznivou cenu,
veselé barvy a jednoduché zpracování vybízí k těm nejbláznivějším potiskům, které na sebe strhnou
pozornost. Festivaly, teambuildingy, velké akce, Piccolio je zkrátka všude, kde to žije.

PARADE P71

UNISEX

tričko unisex

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % bavlna
135 g/m2, XS - 4XL
tubulární střih
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
odtrhávací etiketa
00
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02 05

92

07

PAINT P73

UNISEX

tričko unisex

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % bavlna
150 g/m2, XS - 4XL
tubulární střih
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
odtrhávací etiketa
02 60 93 05
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PEAK P74
tričko unisex

UNISEX

TEAR OFF

Piccolio®

Single Jersey, 100 % bavlna
175 g/m2, XS - 4XL
tubulární střih
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
odtrhávací etiketa
00 03* 12* 01

02 05 06 04 07

* Materiálové složení se může lišit: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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PIXEL P81

UNISEX

tričko unisex

TEAR OFF

Double Face, 100 % polyester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL pouze v barvě 00)

EXTRA DRY

hladký rychleschnoucí materiál
střih s bočními švy
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
ideální pro sport a pohybové aktivity
odtrhávací etiketa
00
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PELICAN P72

KIDS

tričko dětské

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm, 10 let/146 cm, 12 let/158 cm
135 g/m2
střih s bočními švy
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
odtrhávací etiketa
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PROGRESS LS P75
UNISEX

triko unisex
Single Jersey, 100 % bavlna
150 g/m2, XS -3XL (3XL pouze v barvách 00, 01)

TEAR OFF

Piccolio®

unisexové triko s dlouhým rukávem nižší gramáže
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou
zpevněný ramenní šev
tubulární střih
odtrhávací etiketa
00 03* 12* 01

02 05 06 07

* Materiálové složení se může lišit: barva 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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JOY P21

GENTS

polokošile pánská

DUO

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
170 g/m2, S - 4XL (4XL pouze v barvách 00, 01)

TEAR OFF

střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1
léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
odtrhávací etiketa
00
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JOY P22

LADIES

polokošile dámská

DUO

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
170 g/m2, S - 3XL (3XL pouze v barvách 00, 01)

TEAR OFF

lehce vypasovaný střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1
úzká léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
odtrhávací etiketa
00
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ZERO P41
mikina unisex

UNISEX

TEAR OFF

Piccolio®

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná
50 % bavlna, 50 % polyester
260 g/m2, XS - 3XL
rovný střih s bočními švy
zpevnění ramenních švů páskou
dolní lem, manžety a průkrčník z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní strana nepočesaná
odtrhávací etiketa
00

12* 01

02 05 06 07

* Materiálové složení se může lišit: 85 % bavlna, 15 % viskóza
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SUNSHINE P31

UNISEX

čepice unisex

TEAR OFF

Kepr, 100 % bavlna,
120 g/m², nastavitelná
šestipanelový střih
vyztužené 2 přední panely
prošívaný, lehce prohnutý kšilt
obšité větrací otvory
potící páska
velikost nastavitelná suchým zipem
odtrhávací etiketa
00

01

02 05 06 62 04

11

07

BLANKY P94

UNISEX

fleecová deka

TEAR OFF

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
200 g/m², uni
praktická a snadno srolovatelná
obšití podél celého obvodu
guma na stažení
antipillingová úprava z vnější strany
odtrhávací etiketa
150 x 120 cm (srolovaná 30 x 12 cm)
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ANTIPILLING

KIDS
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07 49 64

Piccolio®
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BUBBLE P93

UNISEX

nákupní taška

TEAR OFF

Netkaná textilie, 100 % polypropylen
90 g/m², uni
praktická a skladná
délka popruhů vhodná pro nošení v ruce i přes rameno
křížové prošití popruhů pro vyšší odolnost
odtrhávací etiketa
rozměry tašky 37 x 28 cm, popruhy 60 x 2,5 cm
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BLOOM P91

UNISEX

nákupní taška

TEAR OFF

Netkaná textilie, 100 % polypropylen
90 g/m², uni
praktická a skladná
délka popruhů vhodná pro nošení v ruce i přes rameno
křížové prošití popruhů pro vyšší odolnost
odtrhávací etiketa
rozměry tašky 45 x 40 cm, popruhy 70 x 2,5 cm
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BEETLE P92
batoh

UNISEX

KIDS

TEAR OFF

Piccolio®

Netkaná textilie, 100 % polypropylen
90 g/m², uni
zavírání na stahování
2 polyesterové šňůrky v barvě 01
zpevněné dolní rohy dvojitým materiálem a kovovými kroužky
odtrhávací etiketa
rozměry batohu 47 x 36 cm
00
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163

Premium®

164

Exkluzivní řada MALFINI Premium® oslní svou kvalitou a precizním provedením. Ušlechtilé
materiály, propracované detaily a inspirace světovými trendy se zhmotňují do produktů,
které nadchnou i ty nejnáročnější zákazníky. Kolekce MALFINI Premium® zdůrazní
sebevědomí a eleganci, projeví sounáležitost s firmou nebo klubem a propojí srdce
nositele se značkou.

MALFINI®
Premium

MALFINI

Důraz na každý detail

165

Charakteristické

VLASTNOSTI

PRODYŠNOST
Merino vlna je jedním z nejvíce prodyšných vláken.
Vlněná vlákna mohou absorbovat velké množství
vlhkosti a odvádět ji pryč.

BREATHABLE

TERMOREGULACE
Na rozdíl od syntetických materiálů je merino vlna
aktivním vláknem, které reaguje na změny tělesné
teploty. Udržuje tak teplo, když je chladno a naopak.

REGULATION

ODOLNOST VŮČI ZÁPACHU
Díky absorpci vlhkosti zanechává méně potu na
těle a působí antibakteriálně. Oděv tak zůstává
dlouhodobě svěží a příjemný.

ODOR RESISTANT

PŘIROZENÁ ELASTICITA
Jednotlivá vlákna vlny fungují jako pružinka, která
se automaticky vrátí do svého původního tvaru
a produkt je tak přirozeně odolný proti mačkání.

ELASTANE

GENTLE

MERINO
166

100% přírodní vlna je získávána ze šlechtěných ovcí merino chovaných v přirozených podmínkách.
Mezi největší současné světové producenty patří Austrálie, Nový Zéland a Argentina. Každoročně
ovce produkují nová rouna a vlna je tak zcela obnovitelným zdrojem vlákna. Veškeré produkty jsou
biologicky rozložitelné a uvolňují cenné živiny zpět do půdy.
JAK O NÍ PEČOVAT?

MALFINI®
Premium

Vlna merino je známá po celém světě svou měkkostí, pevností a všestrannými výhodami. Zásadním
argumentem vypovídajícím o kvalitě této vlny je vysoká jemnost vlákna menší než 18 mikronů. Její
využití v oblasti textilní výroby sahá od luxusní módy až po vysoce funkční oděvy.

PŘÍJEMNÁ PŘI NOŠENÍ
Vlákna z merino vlny jsou mimořádně jemná
a flexibilní při ohybu. Díky tomu je vlna merino velmi
příjemná na omak a šetrná k pokožce.

Oděvy lze prát v pračce na max. 40°C, což poskytuje bezstarostnou údržbu. Vždy se však doporučuje prát je
naruby, s podobnými odstíny. Pro zachování vzhledu se při sušení vyvarujte přímému slunečnímu záření a teplu
a v případě potřeby žehlete na střední teplotu, vždy za použití páry. Pro odstranění jemného zápachu stačí
ponechat krátce na čerstvém vzduchu.
167

MERINO RISE 157

tričko pánské

Single Jersey, 100 % merino vlna,
17,5 µm, machine wash
190 g/m2, S - 3XL
extra jemná merino vlna
nemačkavý a vysoce prodyšný materiál
termoregulační a antibakteriální vlastnosti
schopnost odvodu vlhkosti a absorpce zápachu
přiléhavý střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
doporučeno sušit ve vodorovné poloze
12

01

tričko dámské

Single Jersey, 100 % merino vlna,
17,5 µm, machine wash
190 g/m2, XS -2XL
extra jemná merino vlna
nemačkavý a vysoce prodyšný materiál
termoregulační a antibakteriální vlastnosti
schopnost odvodu vlhkosti a absorpce zápachu
přiléhavý střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
krátké přiléhavé rukávy
doporučeno sušit ve vodorovné poloze
01

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT
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MERINO RISE 158

12

GENTS

LADIES

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

21
MALFINI®
Premium
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EXCLUSIVE 153

tričko pánské

NEW COLOUR

GENTS

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

DUO

nejexkluzivnější bavlna SUPIMA®
přiléhavý střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna saténovou páskou v barvě 01
zpevnění ramenních švů páskou
00 A4 83
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EXCLUSIVE 154

tričko dámské

NEW COLOUR

LADIES

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

DUO

nejexkluzivnější bavlna SUPIMA®
přiléhavý střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna saténovou páskou v barvě 01
rukávy kratší délky
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MALFINI®
Premium

Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.
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NEW COLOUR

171

ACTION 150

GENTS

tričko pánské

DUO

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

ELASTANE

strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
dekorativní prošití
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ACTION 152

LADIES

tričko dámské

DUO

Single Jersey,
95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
krátké přiléhavé rukávy
dekorativní prošití
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ELASTANE

86

MALFINI®
Premium

172

173

BRAVE 155

triko pánské

GENTS

DUO

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

ELASTANE

strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy
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BRAVE 156

triko dámské

DUO

Single Jersey,
95 % bavlna, 5 % elastan
160 g/m2, XS - 2XL
strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy
00 83

01

02

LADIES

93

ELASTANE

71

MALFINI®
Premium

174

175

FLASH 260

košile pánská

GENTS

DUO

Plátnová vazba,
60 % bavlna, 40 % polyester, slim fit
105 g/m2, S - 2XL
projmutý střih s bočními švy
dvojité sedlo a záševky na zadním dílu
dvoudílný košilový límec
vyztužené špičky límce
přední kraje začištěny légou
perleťové knoflíčky v barvě materiálu (1 náhradní navíc)
tvarovaný dolní kraj
00

01

82

27

FLASH 261

košile dámská

Plátnová vazba,
73 % bavlna, 24 % polyamid, 3 % elastan
110 g/m2, S - 2XL
jemný strečový materiál
projmutý střih s bočními švy
dvojité sedlo na zadním dílu
pasové a prsní záševky
dvoudílný košilový límec
přední kraje začištěny légou
perleťové knoflíčky v barvě materiálu (1 náhradní navíc)
tvarovaný dolní kraj
00

01

82

LADIES

DUO

ELASTANE

27

MALFINI®
Premium

176

177

DYNAMIC 262

košile pánská

GENTS

DUO

Plátnová vazba,
60 % bavlna, 40 % polyester, slim fit
105 g/m2, S - 2XL
projmutý střih s bočními švy
dvojité sedlo a záševky na zadním dílu
dvoudílný košilový límec
vyztužené špičky límce
přední kraje začištěny légou
dlouhé rukávy s šikmou manžetou na 1 knoflíček
perleťové knoflíčky v barvě materiálu (2 náhradní navíc)
tvarovaný dolní kraj
00

01

82

27

DYNAMIC 263

košile dámská

Plátnová vazba,
73 % bavlna, 24 % polyamid, 3 % elastan
110 g/m2, S - 2XL
projmutý střih s bočními švy
dvojité sedlo na zadním dílu
pasové a prsní záševky
dvoudílný košilový límec
přední kraje začištěny légou
dlouhé rukávy s šikmou manžetou na 2 knoflíčky
perleťové knoflíčky v barvě materiálu (1 náhradní navíc)
tvarovaný dolní kraj
00

01

82

LADIES

DUO

ELASTANE

27

MALFINI®
Premium

178

179

COLLAR UP 256

polokošile pánská

NEW COLOUR

GENTS

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

DUO

střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1
spodní část límečku a lemy rukávů s kontrastními pruhy
léga s 2 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech a spodní léga s kontrastní páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
00
A4
83 00
01 00
77 00
93 00
A3
85
77 00
83 00
44
86
83
83 00
83
77

83

44

00

86

83

83

83

71 00
86
83
83
83
83

COLLAR UP 257

polokošile dámská

NEW COLOUR

LADIES

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

DUO

lehce vypasovaný střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1
spodní část límečku a lemy rukávů s kontrastními pruhy
úzká léga s 4 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech a spodní léga s kontrastní páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
00
A4
83 00
01 00
77 00
93 00
A3
85
77 00
83 00
44
86
83
83 00
83
77

83

44

00

86

83

83

83

71 00
86
83
83
83
83

MALFINI®
Premium

Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.

180

NEW COLOUR

181

DRESS UP 271

LADIES

šaty dámské

Pique, 100 % bavlna
215 g/m2, XS - 2XL
lehce vypasovaný střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1
spodní část límečku a lemy rukávů s kontrastními pruhy
úzká léga s 4 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech a spodní léga s kontrastní páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
00
01 00
93
77 00
83

71

77

83
83

00

83

CONTRAST STRIPE LS 258

polokošile pánská

GENTS

ELASTANE

Pique, 95 % bavlna, 5 % elastan
200 g/m2, S - 3XL
strečový materiál udržující stálost tvaru
střih s bočními švy
límeček s kontrastním proužkem z žebrového úpletu 1:1
spodní část límečku v kontrastní barvě (vyjma barvy 00)
léga s 2 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy zakončené manžetou na zapínání
00
12* 00
01 00
77
77 86
77
86
86
86

71
77

77/71 77/71 00/71 00/71 00/77

83

MALFINI®
Premium

* Materiálové složení se může lišit: barva 12 ve složení: 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan

182

183

PERFECTION PLAIN 251

polokošile pánská

GENTS

DUO

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

ELASTANE

strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů s kontrastním proužkem z žebrového úpletu 1:1
léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech s kontrastní páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
93 00
70 00
71
00
12* 00
01 00
02 00
01 00
01

00

00

00

00

00

00

PERFECTION PLAIN 253

polokošile dámská

LADIES

DUO

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

ELASTANE

strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů s kontrastním proužkem z žebrového úpletu 1:1
úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech s kontrastní páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
93 00
70 00
71
00
12* 00
01 00
02 00
01 00
01

00

00

00

00

00

00

MALFINI®
Premium

* Materiálové složení se může lišit: barva 12 ve složení: 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan

184

185

GRAND 259

polokošile pánská

NEW COLOUR

GENTS

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

DUO

střih s bočními švy
límeček s kontrastním proužkem z žebrového úpletu 1:1
léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech s kontrastní páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
bavlna zušlechtěna mercerací
00
01 02
71
01 A4
83 00
71 A3
83 02
01

83

00

71

83

02

GRAND 269

polokošile dámská

NEW COLOUR

LADIES

Single Jersey, 100 % mercerovaná bavlna
160 g/m2, XS - 2XL

DUO

lehce vypasovaný střih s bočními švy
límeček s kontrastním proužkem z žebrového úpletu 1:1
úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech s kontrastní páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
bavlna zušlechtěna mercerací
00
01 02
71
71 A3
01 A4
83 00
83 02
01

83

00

71

83

02

MALFINI®
Premium

Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.

186

NEW COLOUR

187

BOMBER 453

mikina pánská

GENTS

DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná,
100 % bavlna
320 g/m2, S - 3XL
rovný střih s bočními díly
celopropínací kovový zip
táhlo zipu s gravírovaným logem
límec ve stylu “bomber” z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou
kapsy v členících švech se skrytým zipem
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní strana nepočesaná
12* 01

02

07

BOMBER 454

mikina dámská

LADIES

DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná,
100 % bavlna
320 g/m2, XS - 2XL
střih tvarovaný bočními díly
celopropínací kovový zip
táhlo zipu s gravírovaným logem
límec ve stylu “bomber” z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou
kapsy v členících švech se skrytým zipem
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnitřní strana nepočesaná
12* 01

02

07

MALFINI®
Premium

* Materiálové složení se může lišit: barva 12 ve složení: 85 % bavlna, 15 % viskóza

188

189

VOYAGE 452

mikina pánská

GENTS

DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná,
100 % bavlna
320 g/m2, S - 3XL
rovný střih s bočními švy
celopropínací kovový zip
táhlo zipu s gravírovaným logem
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
vnitřní průkrčník začištěn páskou
raglánové rukávy s ozdobným prošitím
nakládané kapsy ve stylu klokanky
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
kontrastní prvky
vnitřní strana nepočesaná
12* 01

02

07

VOYAGE 451

mikina dámská

LADIES

DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná,
100 % bavlna
320 g/m2, XS - 2XL
lehce vypasovaný střih s bočními švy
celopropínací kovový zip
táhlo zipu s gravírovaným logem
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
vnitřní průkrčník začištěn páskou
raglánové rukávy s ozdobným prošitím
nakládané kapsy ve stylu klokanky
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
kontrastní prvky
vnitřní strana nepočesaná
12* 01

02

07

MALFINI®
Premium

* Materiálové složení se může lišit: barva 12: 85 % bavlna, 15 % viskóza; 65 % bavlna, 35 % polyester

190

191

EVEREST 552

bunda pánská

NEW COLOUR

GENTS

Plátnová vazba, mikrovlákno 100 % polyamid;
výplň: 100 % polyester
S - 3XL

DUO

lehký hřejivý materiál členěný prošíváním
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou brady
kapuce s podšívkou
kapsy s reverzním spirálovým zipem
vstup pro branding v podšívce zadního dílu
lemování elastickým proužkem
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)
01

A4 02 A3

07

EVEREST 551

bunda dámská

LADIES

Plátnová vazba, mikrovlákno 100 % polyamid;
výplň: 100 % polyester
XS - 2XL
lehký hřejivý materiál členěný prošíváním
střih tvarovaný bočními díly
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou brady
kapuce s podšívkou
kapsy s reverzním spirálovým zipem
vstup pro branding v podšívce zadního dílu
lemování elastickým proužkem
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)
01

A4 02 A3

NEW COLOUR

DUO

07

MALFINI®
Premium

Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.

192

NEW COLOUR

193

EVEREST 553

vesta pánská

NEW COLOUR

GENTS

Plátnová vazba, mikrovlákno 100 % polyamid;
výplň: 100 % polyester
S - 3XL

DUO

lehký hřejivý materiál členěný prošíváním
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou brady
kapsy s reverzním spirálovým zipem
vstup pro branding v podšívce zadního dílu
lemování elastickým proužkem
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)
01

A4 02 A3

07

EVEREST 554

vesta dámská

LADIES

Plátnová vazba, mikrovlákno 100 % polyamid;
výplň: 100 % polyester
XS - 2XL
lehký hřejivý materiál členěný prošíváním
střih tvarovaný bočními díly
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou brady
kapsy s reverzním spirálovým zipem
vstup pro branding v podšívce zadního dílu
lemování elastickým proužkem
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)
01

A4 02 A3

NEW COLOUR

DUO

07

MALFINI®
Premium

Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.

194

NEW COLOUR

195

BAMBOO BATHROBE 953

UNISEX

župan unisex

Froté, 70 % bambus, 30 % bavlna
450 g/m2, S, L
bambusové tkané froté vyšší gramáže
měkký a vysoce savý materiál
kimonový střih s páskem
dekorativní límec a manžety se saténovou přízí
nakládané kapsy
etiketa použitelná jako závěsné poutko
luxusní dárkový předmět vhodný pro výšivku
00

BAMBOO TOWEL 950, 951, 952

UNISEX

malý ručník, ručník, osuška

Froté, 70 % bambus, 30 % bavlna
30 x 50 cm [950], 50 x 100 cm [951]
70 x 140 cm [952]
450 g/m2, bordura: 7,5 cm
bambusové tkané froté vyšší gramáže
dekorativní bordura se saténovou přízí
měkký a vysoce savý materiál
etiketa použitelná jako závěsné poutko
luxusní dárkový předmět vhodný pro výšivku
00

27

26

21

MALFINI®
Premium

196

197

RIMECK

®

199

RIMECK®

198

Tam, kde jsou ochrana a účelnost na prvním místě, přichází pracovní oděvy značky
RIMECK®. Kolekce RANGER z kvalitních vysokogramážových látek, obohacených o špičkový
certifikovaný materiál CORDURA®, úspěšně vzdoruje opotřebení. Řada produktů High Visibility
s 3M retroreflexními pruhy zase myslí na bezpečí při snížené viditelnosti. Trička z kolekce
RESIST lze prát ve vysokých teplotách - ty odstraní veškeré nečistoty i bakterie, a tak splní
i nejnáročnější hygienické požadavky.

RESIST LS R05

UNISEX

triko unisex

60°
COLOR

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

95°
WHITE

předsrážená bavlna odolná vyšším teplotám
pratelné na 95 °C (bílé) a 60 °C (barevné)
střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy s manžetou
manžeta z žebrového úpletu 1:1
00 94

01

02 05 06 04

11

07

RESIST R01

GENTS

tričko pánské

DUO

Single Jersey, 100 % předsrážená bavlna,
160 g/m2, S - 4XL

60°
COLOR

95°

předsrážená bavlna odolná vyšším teplotám
pratelné na 95 °C (bílé) a 60 °C (barevné)
střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
00 94

01

02 05

15

06 95 04

11

WHITE

07

RESIST R02

LADIES

tričko dámské

DUO

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

60°
COLOR

95°

předsrážená bavlna odolná vyšším teplotám
pratelné na 95 °C (bílé) a 60 °C (barevné)
lehce vypasovaný střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
rukávy kratší délky
00 94

02 05

15

06 95 04

11

07

47

201

RIMECK®

200

01

WHITE

RESIST HEAVY R03

tričko pánské

DUO

Single Jersey, 100 % předsrážená bavlna,
200 g/m2, S - 4XL
předsrážená bavlna odolná vyšším teplotám
pratelné na 95 °C (bílé) a 60 °C (barevné)
střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
00 94

01

02 05 06 04

GENTS

11

60°
COLOR

95°
WHITE

07

RESIST HEAVY R04

LADIES

tričko dámské

DUO

Single Jersey, 100 % předsrážená bavlna,
200 g/m2, S - 3XL
předsrážená bavlna odolná vyšším teplotám
pratelné na 95 °C (bílé) a 60 °C (barevné)
lehce vypasovaný střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
rukávy kratší délky
00 94

02 05 06 04

11

95°
WHITE

07

203

RIMECK®

202

01

60°
COLOR

EFFECT 530

NEW PRODUCT

fleece unisex

UNISEX

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava;
Doplňkový materiál: plátnová vazba, 100 % polyamid
210 g/m2, S - 3XL

40°
WASH

ANTIPILLING

vysoce hřejivý materiál
ramena a lokty kryty nepromokavou, oděruvzdornou tkaninou
vnitřní průkrčník začištěn páskou v barvě vrchového materiálu
celopropínací kostěný zip
kapsy s kostěným zipem
rukávy zakončené manžetou
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
antipillingová úprava z obou stran
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

fleece unisex

40°
WASH

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
Doplňkový materiál: Rip Stop, 100 % polyamid, vnitřní PU zátěr,
360 g/m2, S - 3XL

ANTIPILLING

vysoce hřejivý materiál
ramena kryta nepromokavou, oděruvzdornou tkaninou
vnitřní průkrčník začištěn páskou v barvě vrchového materiálu
celopropínací kostěný zip
kapsy s kostěným zipem
dolní lem stažený pruženkou
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
antipillingová úprava z vnější strany
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
Velice pevná pravidelně se opakující vazba. Do hladkého povrchu jsou v odstupech 5 – 8 mm zatkané silnější
osnovní i útkové nitě. Povrch tkaniny získává efekt mřížkované struktury. Tato pomyslná mřížka zásadně
zvyšuje odolnost tkaniny proti natržení.

204

205

RIMECK®

Nový produkt.
NEW PRODUCT

NEXT 518

UNISEX

fleece unisex

40°
WASH

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
280 g/m2, XS - 3XL

ANTIPILLING

hřejivý materiál
celopropínací spirálový zip
vnitřní průkrčník začištěn páskou v barvě vrchového materiálu
lištové kapsy se spirálovým zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
antipillingová úprava z vnější strany
00 36 94

01

02 05

14

06 62

39

95

11

07

23

49

CASUAL 550

softshellová bunda pánská
Pletený softshell: 100 % polyester; micro fleece - 100 % polyester
Softshell: 96 % polyester, 4 % elastan; micro fleece - 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester
350 g/m2, S - 3XL

UNISEX

40°
WASH

SOFTSHELL

2vrstvý softshell
kombinace pleteného a hladkého materiálu
celopropínací reverzní spirálový zip
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
kapsy s reverzním spirálovým zipem
kapsa na rukávu
2 vnitřní kapsy
kontrastní prvky
vnitřní fleece s antipilingovou úpravou
84
01 80
01
01
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206

01

JACKET 501

NEW COLOUR

fleece pánský

GENTS

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava,
280 g/m2, S - 4XL (4XL pouze v barvách 01, 02, 05, 23, 94)
hřejivý materiál
celopropínací kostěný zip
vnitřní průkrčník začištěn páskou v barvě vrchového materiálu
kapsy s kostěným zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lemy rukávů stažené pruženkou
antipillingová úprava z vnější strany
00 36 94

01

02 05

14

06 69 62

95

11

07

DUO

40°
WASH

ANTIPILLING

23

JACKET 504

NEW COLOUR

fleece dámský

LADIES

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
280 g/m2, XS - 2XL

DUO

hřejivý materiál
lehce vypasovaný střih
vnitřní průkrčník začištěn páskou v barvě vrchového materiálu
celopropínací kostěný zip
kapsy s kostěným zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lemy rukávů stažené pruženkou
antipillingová úprava z vnější strany
00 36 94

01

02 05

14

06 69 62

95

11

07

40°
WASH

ANTIPILLING

23

208
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Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení.

REDESIGN STŘIHU
nové konfekční velikosti

Představujeme Vám upravený střih všech pracovních oděvů Woody a Ranger. Nový
mírně zúžený a prodloužený střih je anatomicky tvarovaný tak, aby Vám padl a vyhovoval
v každém pohybu.
Pracovní oděvy Woody a Ranger se vyznačují oblíbeným designem a pečlivým zpracováním.
Zachovávají si osvědčené technické detaily i výrobu ze špičkových materiálů. Nabízí
množství praktických multifunkčních kapes, zesílené partie i reflexní prvky.

PŮVODNÍ STŘIH
Stávající design
Klasický volnější střih

původní střih

nový střih

původní střih

nový střih

NOVÝ STŘIH
Zúžený anatomicky tvarovaný střih
Prodloužená délka produktu odpovídající výšce postavy
Zvětšení švové záložky pro možnost individuálního prodloužení nohavic
Stávající design

NEW CUT

210
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Skladem: 1. čtvrtletí 2021
NEW CUT

WOODY

W51

bunda pánská

poutko na zavěšení
NEW CUT

límeček a klopa
s patentky

Kepr, 100 % bavlna
270 g/m²
PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62
celopropínací kostěný zip s klopou
záhyby na zadním dílu
8 multifunkčních kapes
měchové kapsy s klopou a lištové kapsy na zip
manžety rukávů z žebrového úpletu s 3 % elastanu
dolní okraj stažený pruženkou v boční části
kovové “D” poutko na klíče a ID karty
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky

GENTS

60°
WASH

bunda pánská

Plátnová vazba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²
CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²
PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62
celopropínací kostěný zip s krytkou brady a klopou
7 multifunkčních kapes
měchové kapsy s klopou a lištové kapsy na zip
kapsa na rukávu
vnitřní manžety rukávů z žebrového úpletu s 3 % elastanu
dolní okraj nastavitelný druky v boční části
kovové “D” poutko na klíče a ID karty
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky
vysoce odolný materiál CORDURA® v barvě 01

uzavíratelné
multifunkční kapsy
na mobil, tužky,
osobní věci

02
01
01 94
01

RANGER W53

01

poutko na zavěšení
NEW CUT

stojáček a klopa
s patentky

GENTS

40°
WASH

CORDURA® v oblasti
paží a ramen

uzavíratelné
multifunkční kapsy
na mobil, tužky,
osobní věci

02
01
01 94
01

WOODY W01

NEW CUT

kalhoty pánské

Kepr, 100 % bavlna
270 g/m²
PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62

GENTS

multifunkční kapsy
na mobil, tužky,
metr, osobní věci
poutko na kladivo

pruženka v boční části pasového límce
7 multifunkčních kapes
zdvojený materiál v oblasti kolen a sedu
plastové “D” poutko a karabina na klíče a ID karty
poutko na kladivo
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky
02
01
01 94
01

01

zdvojený materiál
v oblasti kolen a sedu

60°
WASH

01

RANGER W03

NEW CUT

kalhoty pánské

GENTS

Plátnová vazba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²
CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²
PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62
pruženka v boční části pasového límce
10 multifunkčních kapes
zdvojený materiál v oblasti kolen
plastové “D” poutko a karabina na klíče a ID karty
poutko na kladivo
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky
vysoce odolný materiál CORDURA® v barvě 01

multifunkční kapsy
na mobil, tužky,
metr, osobní věci

40°
WASH

poutko na kladivo

CORDURA®
v oblasti kolen a kapes

02
01
01 94
01

01

CORDURA® CLASSIC
Mezi hlavní vlastnosti tkaniny patří odolnost v oděru a roztržení, odolnost proti skvrnám. Díky své pevnosti zaručuje
dlouhou životnost. CORDURA® je registrovanou obchodní značkou společnosti INVISTA pro odolné materiály.
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WOODY W02

NEW CUT

kalhoty pánské

Kepr, 100 % bavlna
270 g/m²
PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62
pruženka v zadní části pasového límce
zapínání na knoflíky v boční části
šle s elastickým dílem nastavitelné přezkou
8 multifunkčních kapes
zdvojený materiál v oblasti kolen a sedu
plastové “D” poutko a karabina na klíče a ID karty
poutko na kladivo
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky
02
01
01 94
01

nastavitelné šle
s elastickým dílem

zapínání na knoflíky
v boční části

multifunkční kapsy
na mobil, tužky, metr,
osobní věci
poutko na kladivo

01

GENTS

60°
WASH

RANGER W04

kalhoty pánské

Plátnová vazba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²
CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²
PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62
pruženka v zadní části pasového límce
zapínání na knoflíky v boční části
šle s elastickým dílem nastavitelné přezkou
14 multifunkčních kapes
zdvojený materiál v oblasti kolen
plastové “D” poutko a karabina na klíče a ID karty
poutko na kladivo
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky
vysoce odolný materiál CORDURA® v barvě 01

NEW CUT

nastavitelné šle
s elastickým dílem

GENTS

40°
WASH

zapínání na knoflíky
v boční části

multifunkční kapsy
na mobil, tužky, metr,
osobní věci

poutko na kladivo

02
01
01 94
01

01

CORDURA®
v oblasti kolen
a kapes

zdvojený materiál
v oblasti kolen a sedu

pruženka v zadní části

multifunkční kapsy

multifunkční kapsy

215
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pruženka v zadní části

WOODY W52

vesta pánská

Kepr, 100 % bavlna
270 g/m²
PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62
celopropínací kostěný zip s klopou
záhyby na zadním dílu
8 multifunkčních kapes
měchové kapsy s klopou a lištové kapsy na zip
dolní okraj stažený pruženkou v boční části
kovové “D” poutko na klíče a ID karty
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky

poutko na zavěšení
NEW CUT

límeček a klopa
s patentky

GENTS

60°
WASH

vesta pánská

Plátnová vazba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²
CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²
PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62
celopropínací kostěný zip s krytkou brady a klopou
6 multifunkčních kapes
měchové kapsy s klopou a lištové kapsy na zip
dolní okraj nastavitelný druky v boční části
kovové “D” poutko na klíče a ID karty
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky
vysoce odolný materiál CORDURA® v barvě 01

uzavíratelné
multifunkční kapsy
na mobil, tužky,
osobní věci

02
01
01 94
01

RANGER W54

poutko na zavěšení
NEW CUT

stojáček a klopa
s patentky
CORDURA®
v oblasti ramen

GENTS

40°
WASH

uzavíratelné
multifunkční kapsy
na mobil, tužky,
osobní věci

01

02
01
01 94
01

WOODY W05

NEW CUT

kalhoty pánské

Kepr, 100 % bavlna
270 g/m²
PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62
pruženka v boční části pasového límce
7 multifunkčních kapes
zdvojený materiál v oblasti sedu
plastové “D” poutko a karabina na klíče a ID karty
poutko na kladivo
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky
02
01
01 94
01

GENTS

multifunkční kapsy
na mobil, tužky,
metr, osobní věci
poutko na kladivo

zdvojený materiál
v sedu

60°
WASH

01

RANGER W06

NEW CUT

kalhoty pánské

Plátnová vazba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²
CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²
PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62

GENTS

multifunkční kapsy
na mobil, tužky,
metr, osobní věci

40°
WASH

CORDURA®
v oblasti kapes
poutko na kladivo

pruženka v boční části pasového límce
10 multifunkčních kapes
plastové “D” poutko a karabina na klíče a ID karty
poutko na kladivo
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky
vysoce odolný materiál CORDURA® v barvě 01

01

02
01
01 94
01
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01

HV DRY 1V8

tričko unisex

UNISEX

Grid knit, 100 % polyester, segmentové retroreflexní pruhy
150 g/m2, S - 3XL
oděv s vysokou viditelností
rychleschnoucí fluorescenční materiál
segmentové retroreflexní pruhy
střih s bočními švy
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
certifikace dle norem EN ISO 20 471 (třída 2) a EN ISO 13 688
97

98

NEW PRODUCT

2

EXTRA DRY

40°
WASH

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

HV PROTECT 1V9

tričko unisex

UNISEX

40°
WASH

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, retroreflexní pruhy 3M
175 g/m2, S - 3XL
oděv s vysokou viditelností
vnější strana fluorescenční polyester
vnitřní strana bavlněná
certifikované retroreflexní pruhy 3M
střih s bočními švy
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
certifikace dle norem EN ISO 20 471 (třída 2) a EN ISO 13 688
97

98

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

HV RUNWAY 2V9

polokošile unisex

UNISEX

40°
WASH

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, retroreflexní pruhy 3M
175 g/m2, S - 3XL
oděv s vysokou viditelností
vnější strana fluorescenční polyester
vnitřní strana bavlněná
certifikované retroreflexní pruhy 3M
střih s bočními švy
límeček s kontrastním proužkem z žebrového úpletu 1:1
léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
certifikace dle norem EN ISO 20 471 (třída 2) a EN ISO 13 688
97

98

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

218
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Nový produkt. Skladem: 2. čtvrtletí 2021
NEW PRODUCT

HV ESSENTIAL 4V6

mikina unisex

UNISEX

40°
WASH

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná,
100 % polyester, retroreflexní pruhy 3M,
300 g/m2, M - 3XL
oděv s vysokou viditelností
hladký fluorescenční materiál
vnitřní strana počesaná
certifikované retroreflexní pruhy 3M
rovný střih s bočními švy
dolní lem, manžety a průkrčník z žebrového úpletu 1:1
certifikace dle norem EN ISO 20 471 (třída 3) a EN ISO 13 688
97

98

3

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

HV FLEECE JACKET 5V1

fleece unisex

UNISEX

40°
WASH

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
retroreflexní pruhy 3M
280 g/m2, M - 3XL

ANTIPILLING

oděv s vysokou viditelností
hřejivý fluorescenční materiál
certifikované retroreflexní pruhy 3M
celopropínací kostěný zip v barvě 01
lištové kapsy s kostěným zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lemy rukávů stažené pruženkou
antipillingová úprava z vnější strany
certifikace dle norem EN ISO 20 471 (třída 3) a 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

bunda unisex

UNISEX

WINDPROOF

Svrchní bunda: Oxford, 100 % polyester
s PU úpravou, retroreflexní pruhy 3M
210 g/m²
Vnitřní bunda: Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
z obou stran, retroreflexní pruhy 3M
280 g/m2, M - 4XL
voděodolný, prodyšný, fluorescenční materiál
víceúčelové použití 4 v 1 v dvoubarevném provedení

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1

97 98
02
02
02

3

2

1

02

Svrchní bunda:
voděodolný, prodyšný, fluorescenční materiál
certifikované retroreflexní pruhy 3M
celopropínací kostěný zip s klopou
odnímatelná kapuce s vyztuženým kšiltem, skrytá v límci
kapuce a dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
odnímatelné rukávy
lemy rukávů stažené pruženkou, nastavitelné suchým zipem
měchové kapsy s klopou a boční kapsy
náprsní kapsa na zip s klopou
kapsa na ID kartu a propisky
podlepené švy
vstup pro branding v podšívce zadního dílu
certifikace dle norem EN ISO 20 471 (třída 2, 3),
EN 343+A1 (třída 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

Vnitřní fleece:
odnímatelná vnitřní fleecová bunda
hřejivý fluorescenční materiál
certifikované retroreflexní pruhy 3M
celopropínací kostěný zip
kapsy s kostěným zipem
lemování elastickým proužkem
antipilingová úprava z obou stran
certifikace dle norem EN ISO 20 471 (třída 3) a EN ISO 13 688
2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

with
sleeves
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HV BRIGHT 9V3

vesta unisex

UNISEX

40°

HV TWISTER 3V8

šátek unisex

WASH

Osnovní pletenina, fluorescenční 100 % polyester, retroreflexní pruhy
120 g/m2, M (VP 160 - 176 cm), 2XL (VP 184 - 192 cm)

Single Jersey, 100 % polyester, retroreflexní pruhy
190 g/m2, uni

oděv s vysokou viditelností
zapínání na suché zipy
lemování proužkem v barvě 01
retroreflexní pruhy
certifikace dle norem EN ISO 20 471 (třída 2) a EN ISO 13 688

tubulární střih se švem
rychleschnoucí fluorescenční materiál
retroreflexní pruhy
okraje po obvodu prošité
víceúčelové užití (varianty zobrazeny na balení)
50 × 26 cm

97

98

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

97

HV BRIGHT 9V4

vesta dětská

KIDS

40°
WASH

Osnovní pletenina, fluorescenční 100 % polyester, retroreflexní pruhy
120 g/m2, 4-6 let/104-128 cm, 6-8 let/116-140 cm

98

HV ENERGY

fluorescenční materiál
zavírání na stahování
2 polyesterové šňůrky v šedé barvě
retroreflexní pruh
reflexní prvky v dolních rozích
vnitřní kapsa na zip 20 x 23 cm
rozměry batohu 45 x 34 cm

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

čepice unisex

Kepr, 50 % bavlna, 50 % polyester, retroreflexní pruhy
240 g/m2, nastavitelná

EXTRA DRY

šestipanelový střih
rychleschnoucí fluorescenční materiál
retroreflexní páska na kšiltu a zapínání
vyztužené 2 přední panely
prošívaný, lehce prohnutý kšilt
obšité větrací otvory
potící páska
velikost nastavitelná suchým zipem
97

225
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40°

98

HV REFLEX 3V5

KIDS

98

čepice unisex

UNISEX

2 v 1 - čepice a nákrčník
hřejivý fluorescenční materiál
z jedné strany na stažení šňůrkou v barvě 01
antipillingová úprava z vnější strany

batoh dětský/unisex

97

HV PRACTIC 5V9

97

Oxford, 100 % polyester, retroreflexní pruh,
70 - 80 g/m2, uni

40°
WASH

98

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava,
240 g/m2, uni, obvod 55 cm

EN 1150

9V2

KIDS

WASH

oděv s vysokou viditelností
zapínání na suché zipy
lemování proužkem v barvě 01
retroreflexní pruhy
certifikace dle normy EN 1150
97

UNISEX

KRABICE DÁRKOVÁ
S VÍKEM CT1
trojvrstvá lepenka 1,01 E
vyrobena z recyklovaného papíru
vel.: 310 × 250 × 25 mm (min. 1 ks)
vel.: 360 × 280 × 80 mm (min. 120 ks)

Doplňkový

MATERIÁL
226

POMOCNÍK
NA SKLÁDÁNÍ
TEXTILU P11
71 × 59 cm
rozměr poskládaného trika
cca 22 × 35-50 cm

KRABICE DÁRKOVÁ
S VÍKEM CT4

PP/PE SÁČEK
S LEPICÍ KLOPOU BAG/BGE

trojvrstvá lepenka 1,01 E
vyrobena z recyklovaného papíru
vel.: 310 × 250 × 25 mm (min. 1 ks)
vel.: 360 × 280 × 80 mm (min. 120 ks)

polypropylen (PP), tloušťka 0,03 mm
/ polyetylén (PE), tloušťka 0,04 mm
vel.: 300 × 400 mm, 400 × 500 mm
(min. 100 ks)

KARTON CT6

PÁSKA LEPÍCÍ CT7

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

biaxiálně orientovaná
polypropylenová fólie (BOPP)
šíře 75 mm, návin 66 m
(min 1 ks)

trojvrstvá lepenka
F0 = 305 × 215 × 120 mm (min. 80 ks)
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-25 %

VZOROVÁ
sada

Vlastní mix produktů MALFINI®
a MALFINI Premium® se SLEVOU 25 %.
Jak nakoupíte vzorovou sadu:
Minimální počet vybraných produktů je 10 ks
(maximálně 1 ks od barvy a velikosti).
Vlastní vzorovou sadu lze za výše uvedených
podmínek objednat až 4x ročně.
Objednávky jsou možné pouze
prostřednictvím našeho obchodního oddělení
(e-mailem na prodej@malfini.com).

Marketingová

PODPORA
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ONLINE
podpora

Propojení našeho e-shopu s Vaším e-shopem.
Přes 6000 produktových fotograﬁí v nejvyšší kvalitě.
Vizualizace produktů s Vaší graﬁkou.
Online katalog pro Vaše zákazníky.
Tvorba vlastního newsletteru a cenové nabídky.
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DIGITÁLNÍ TISK
Ideální technologie pro tiskové zakázky v nízkém nákladu. Přímý potisk textilu provádíme na nejmodernější tiskárně KORNIT®.
Tiskne se speciálními pigmentovanými inkousty na vodní bázi. Tisk je ve fotografické kvalitě a rozlišení. Garantovaná odolnost
potisku vůči praní je do 40 °C. Textil je žehlitelný po rubové straně.

SUBLIMAČNÍ TISK
Vhodný pro textilie obsahující alespoň 65 % syntetických vláken. Disperzní barvivo se natiskne na sublimační papír, ze kterého je přenesen
pomocí tlaku a tepla na textilii ve formě par. Potisk se nemusí fixovat, stálost barev je velmi dobrá, napodobeniny (podstatně dražšího)
pestře tkaného zboží jsou sotva rozeznatelné od originálu. Navíc jsou zachovány původní vlastnosti materiálu, jako prodyšnost a pratelnost.
Tato metoda potisku je velmi vhodná jak na přenesení fotografií, tak i grafiky.

SÍTOTISK – PŘÍMÝ TISK
Nejstarší a doposud nejefektivnější technologie potisku textilu. Provádíme jej strojově, čímž dosahujeme vysoké denní produkce
(až 15 000 tisků) a stejné kvality potisku v průběhu celé realizace tiskové zakázky. Touto technologií jsme schopni zrealizovat
prakticky všechny tiskové motivy, od jednoduchých a jednobarevných až po fotorealistické. Garantovaná odolnost potisku vůči
praní je do 40 °C. Tisk je žehlitelný po rubové straně.

SÍTOTISK – TRANSFEROVÝ TISK
Jedna z tiskových metod, při které se nejprve motiv natiskne na speciální transferovou folii, pak přetiskne lepidlem a následně se
za pomoci tepla a tlaku přenese na textil. Použitelný na všechny typy textilu. Používá se zejména pro tisk na produkty, které není
možno potisknout napřímo. Nelze aplikovat na vodoodpudivé materiály. Tisk je žehlitelný po rubové straně.

LASEROVÉ GRAVÍROVÁNÍ
Novodobá technologie umožňující řezání vrstev textilního materiálu laserovým paprskem. Jedinečná, zatím neokoukaná
technologie brandingu fleecových produktů. Výsledný motiv je do textilu vypálený (je plastický) a vydrží tedy navždy. Vzhledem
k tomu, že nedochází k žádnému nanášení barev či nití, tak je výsledná grafika pouze jednobarevná, tedy v barvě textilu.

VÝŠIVKA / APLIKOVANÁ VÝŠIVKA

POTISK
a výšivka

230

Velmi kvalitní způsob prezentace motivu, loga či sloganu na textilních produktech. Abychom mohli vyšít určitý motiv na produkt,
je potřeba vytvořit vyšívací muster. Pro tvorbu tohoto musteru musíme dostat kvalitní datovou předlohu (.tif, .cdr, .pdf, .ai, .epg),
a poté je Váš motiv přenesen do programu vyšívacího stroje. Motiv se vyšívá přímo na produkt nebo je možné vytvořit aplikovanou
výšivku, která je následně našita nebo nalepena na produkt.

LISOVÁNÍ
Vhodné pro produkty ze 100% bavlny bez knoflíků a zipů, které by se tlakem mohly poškodit. Tato technologie umožňuje zalisovat
produkty do Vámi zvoleného tvaru a udělat z nich tímto způsobem neobvyklý dárek či reklamní předmět. Můžete volit z knihovny
tvarů nebo zaslat Váš vlastní návrh.

TŘPYTIVÉ KAMÍNKY
Speciální technologii lze použít v libovolné velikosti motivu nebo barevné kombinaci. Kamínky jsou k dispozici v čiré i neprůhledné
variantě, na výběr je i jejich velikost - 1,5 až 8 mm. Minimální odběr je 200 kusů textilu s aplikací. Produkty zdobené tímto
způsobem perte po rubu při 40 °C.
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PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
BAVLNA
Nejoblíbenější přírodní materiál v oděvním průmyslu. Bavlna je charakteristická skvělými vlastnostmi, jako je jemnost, poddajnost,
pevnost, dobrá savost a prodyšnost materiálu. Je příjemná na dotek a odolá vyšším teplotám. Často se používá v kombinaci se
syntetickými materiály či elastanem.

ORGANICKÁ BAVLNA
Bavlna pocházející z ekologicky kontrolovaného zemědělství a dále zpracovaná za přísné kontroly všech výrobních procesů.
Největšími producenty jsou Turecko, Indie, USA a Čína.

BAMBUSOVÉ VLÁKNO
Vlákno vyrobené z bambusu na bázi regenerované celulózy. Má termoregulační, antibakteriální, antimykotické a antistatické
vlastnosti. Je pevnější s 3× vyšší savostí než bavlna, odolné častému praní a dlouhodobě si udržuje své vlastnosti. Nedoporučujeme
používat aviváž, aby se nesnížila savost materiálu.

MERINO VLNA
Jde o tzv. aktivní vlákno, které reguluje změny tělesné teploty, absorbuje velké množství vlhkosti a s tím i pachové molekuly potu.
Patří k nejprodyšnějším přírodním vláknům. Přirozená elasticita pomáhá udržet rozměrovou stabilitu, díky které se materiál snadno
udržuje.

VISKÓZA
Vlákno vyrobené na bázi regenerované celulózy. Základní surovinou bývá buničina vytvořená ze dřeva či bavlny. Materiál je prodyšný
s vysoce absorpčními vlastnostmi. Ve srovnání s bavlnou je splývavější, lesklejší a jemnější.

SYNTETICKÉ MATERIÁLY
ELASTAN
Jedná se o velice jemné, pevné, elastické polyuretanové vlákno. Stěžejní vlastností je vysoká pružnost. Elastan lze bez porušení natáhnout
na tří až sedminásobek své původní délky. Vždy se používá v kombinaci s ostatními materiály, zajišťuje stálost tvaru, zvýšení pružnosti
a snížení mačkavosti finálního produktu. Elastan je náchylný k vysokým teplotám.

POLYESTER
Vysoce odolné a snadno udržitelné syntetické vlákno, ceněné pro svou stálost tvaru a malou navlhavost. Díky rychleschnoucí vlastnosti
je materiál často používán pro sportovní produkty. Vlákna lze vytvořit silná i velmi jemná (mikropolyester) a přesto pevná. Chemickými
a mechanickými procesy je možné docílit dalších úprav vlastností materiálu: izolační vlastnosti, impregnace a další.

POLYAMID

MATERIÁLY
Vazby a úpravy
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Polyamidové vlákno je vyráběné obdobně jako polyesterové. Materiál je odolný, snadný na údržbu, dobře drží tvar, rychle schne,
jelikož má malou navlhavost. Má 2× větší odolnost vůči oděru než polyester. Stejně jako u polyesteru lze vytvořit velice jemná či silná
a odolná vlákna. Průřez vlákna a chemické úpravy ovlivňují vlastnosti finálního produktu.

POLYPROPYLEN
Polypropylenová vlákna se díky hladkému a tvrdému povrchu vyznačují vysokou odolností vůči oděru. Vlákna vykazují dobré
hydrofobní vlastnosti, které velice nízkou absorpcí vody uchovají pevnost a rozměrovou stálost materiálu i ve vlhkém prostředí.
Finální materiál je lehký a vykazuje dobré termoizolační schopnosti.

ZNAČKOVÉ MATERIÁLY
SUPIMA®
Značka představující nejkvalitnější bavlnu 1 % světové produkce. Jedná se o druh Pima bavlny pěstované v USA s více než stoletou historií. Její
unikátní dlouhá vlákna jsou dvakrát silnější oproti běžné bavlně. Zamezují vytahání, lámání a trhání, díky čemuž jsou produkty z ní vyrobené
neuvěřitelně jemné, odolné, nežmolkují a udržují si svou podobu po dlouhou dobu.
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GRID KNIT
Nanotex® Resists Spills
Certifikovaný materiál, který byl zásadně upraven pomocí nanotechnologie Nanotex . Úprava odpuzuje vodu, prodlužuje životnost
a zachovává přirozenou měkkost a prodyšnost materiálu. Materiál odolá kontaktu s tekutinou bez absorpce, nenavlhne, nezanechá mokré
skvrny, veškeré kapičky úhledně stečou.
®

SOFTSHELL
Softshell je laminovaná textilie, vhodná pro sportovní a outdoorové oblečení. Dělí se na membránový a nemembránový materiál. Oděvy ze
softshellu jsou lehké, teplé, pružné a s vysokou mechanickou odolností. Softshell s membránou pak může být i nepromokavý a zároveň
prodyšný.

CORDURA CLASSIC
®

Je konstruována v souladu se schválenými standardy firmy INVISTA pro značku CORDURA®. Mezi hlavní vlastnosti tkaniny patří odolnost v
oděru a roztržení, odolnost proti skvrnám. Díky své pevnosti zaručuje dlouhou životnost. CORDURA® je registrovanou obchodní značkou
společnosti INVISTA pro odolné materiály.

3M™ PRUHY
Produkt jimi opatřený zvyšuje viditelnost osoby, která jej nosí, a tím snižuje pravděpodobnost nehod. Technologie 3M™ reflexních materiálů je
založena na vrstvě mikroskopických skleněných kuliček připevněných na podkladové vrstvě tkaniny, která je opatřena zrcadlovou plochou.
Na jednom cm2 tkaniny se nachází až 30 000 skleněných kuliček.

SEGMENTOVÉ PRUHY
Retroreflexní segmentové pruhy pro zlepšení viditelnosti za zhoršených světelných a nočních podmínek. Jsou navrženy speciálně pro použití
na bezpečnostních oděvech vyžadujících pružnost a pohybovou flexibilitu. Segmenty se aplikují tepelným přenosem a jsou vysoce odolné při
praní.

VAZBY
SINGLE JERSEY SLUB
Jemná zátažná pletenina s charakteristickou žíhanou strukturou. Pro docílení výsledného efektu se používá příze se silnějšími
a slabšími místy po celé délce, která jsou vytvořena změnou těsnosti zákrutu. Tento materiál se vyznačuje také pružností.

SINGLE JERSEY
Jemná zátažná pletenina s charakteristickými stromečkovitými sloupky na lícní a obloučky na rubní straně. Vazba se vyznačuje
tažností, měkkostí a snadnou páratelností. Příze použitá ke zpracování pleteniny má vliv na výslednou kvalitu zboží. Výrobky jsou
zhotoveny z kvalitní prstencově dopřádané příze.

PIQUE
Zátažná vzorovaná pletenina s plastickým geometrickým vzorem z lícní strany. Na rubní straně je doplněna podkládanou nití.
Tento druh pleteniny je oblíbený při výrobě polokošil a oděvu vhodného pro sport a pohybové aktivity. Výrobky z něj vyrobené jsou
prodyšné a snadné na údržbu.

Rychleschnoucí, prodyšná pletenina pro výrobu moderního a funkčního oblečení. Speciální mřížková struktura odvádí vlhkost od těla
a rozvádí ji do prostoru materiálu, díky čemuž poskytuje pocit svěžesti, sucha a chladu. Vysoká elasticita zajišťuje maximální komfort
při nošení.

ŽEBROVÝ ÚPLET
Pletenina tvořená oboulícní zátažnou vazbou. Žebro pleteniny bývá označováno 1:1, či 2:2. Tento údaj určuje poměr lícních a rubních řádků
pleteniny vedle sebe. Tyto řádky se pravidelně střídají. Výsledným efektem je plastický vzor drobných řádků na lícní i rubní straně. Žebrová
pletenina je pružná, nejčastěji bývá používaná pro výrobu límců, manžet, lég a lemů polokošil a mikin.

VÝPLŇKOVÁ PLETENINA – nepočesaná
Zátažná pletenina s charakteristickými stromečkovitými sloupky na lícní a obloučky na rubní straně. Vazba je doplněna výplňkovou
nití, která je vedena po rubové straně pleteniny. Přidaná nit zvyšuje pevnost, savost a objem pleteniny.

VÝPLŇKOVÁ PLETENINA – počesaná
Zátažná pletenina s charakteristickými stromečkovitými sloupky na lícní a počesaným měkkým povrchem na straně rubní. Výplňková
nit pleteniny vedená po rubové straně je rozvolněna mechanickou úpravou rubové strany materiálu. Takto upravený povrch vykazuje
hřejivější vlastnosti a zvětšuje svůj objem.

STRETCH FLEECE
Z vnější strany hladká a z vnitřní strany počesaná, funkční, strečová pletenina s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Je
měkká, lehká, prodyšná a rychleschnoucí. Ideální pro sport a pohybové aktivity. Materiál je opatřen antipilingovou úpravou.

FLEECE
Zátažná pletenina charakteristická hustě počesaným měkkým povrchem po obou stranách materiálu. Má vynikající tepelně izolační
vlastnosti, odvádí vlhkost a brání průniku větru. Materiál bývá opatřen antipilingovou úpravou. Výrobky jsou vhodné pro výšivku
a laserové gravírování.

PLÁTNO
Pevná, pravidelně se opakující vazba, která se vyznačuje stejným vzhledem jak lícní, tak rubní strany. Svým jednoduchým a hustým
uspořádáním vytváří rovnoměrný, hladký povrch, který je vhodný pro potisk i výšivku. Tkaniny jsou vyráběné z kvalitní česané
bavlny nebo polyesteru.

POPELÍN
Bavlnářská hladká, měkká a hustá tkanina střední hmotnosti, vyráběná v plátnové vazbě, hustěji dostavená v osnově, řidčeji v útku
(tzn. v útku – příčném směru – je na 1 cm méně nití než v osnově). V útku je někdy použito hrubších nití, takže vzniká jemné příčné
žebrování.

OXFORD
Vazba odvozená od plátnové vazby. Rozdílem je, že při vzniku tkaniny se střídají minimálně dvě osnovní a dvě útkové nitě. Oxford
tkanina je lesklejší než plátno. Má široké uplatnění. Může být tvořena jak z přírodních, tak ze syntetických přízí.

INTERLOCK PIQUE
Vazba zátažné pleteniny se vzorem, kde se střídají dva plné interlokové řádky s řádkem jednolícním podkládaným. Jedna strana
pleteniny má keprově rozsazená vytažená očka, druhá strana je hladká. Tento druh pleteniny je oblíbený při výrobě oděvu vhodného pro
sport a pohybové aktivity. Výrobky z něj vyrobené jsou prodyšné a snadné na údržbu.

RIP STOP
Velice pevná pravidelně se opakující vazba. Do hladkého povrchu jsou v odstupech 5 – 8 mm zatkané tlustší osnovní i útkové nitě.
Povrch tkaniny získává efekt mřížkované struktury. Tato pomyslná mřížka zásadně zvyšuje odolnost tkaniny proti natržení.

DOUBLE FACE
Double face pletenina nazývaná také jako oboulícní. Vazba má na lícní i rubní straně hustě se střídající lícní i rubní sloupky. Ve
volném stavu lze vidět očka pouze lícní, v nataženém i rubní. Tato pletenina vypadá identicky z rubu i lícu a v příčném směru
vykazuje vysokou pružnost materiálu.

234

KEPR
Keprová vazba tkaniny se vyznačuje šikmým řádkováním, které se pravidelně opakuje. Tkanina v keprové vazbě je volnější, hřejivější,
měkčí a pružnější při zpracování než plátno, vhodná pro potisk i výšivku. Zboží je vyráběno z kvalitní česané bavlny nebo ze směsi s
polyesterem.
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FROTÉ
Smyčková tkanina tvořená pevnými smyčkami po obou stranách materiálu. Jedná se o trojrozměrnou textilii s velmi měkkým
omakem a vynikajícími savými vlastnostmi. Vyrábí se z ní především ručníky a osušky v materiálovém složení 100% bavlny či směsi
bambusového vlákna a bavlny.

NETKANÁ TEXTILIE
Textilie vyráběná bez použití pletení či tkaní. Vstupní surovinou bývá tavenina polymeru polypropylenu. Výsledkem je hladká, plošná
porézní textilie s relativně vysokou tažnou pevností a nízkou pevností v oděru a ohýbání. Materiál je oblíbený v průmyslu díky nízkým
pořizovacím nákladům a dobrým filtračním a izolačním vlastnostem.

Tabulka

VELIKOSTÍ
MUŽI / UNISEX

ÚPRAVY

XS

Velikost

PŘEDSRÁŽENÁ BAVLNA
Během výrobního procesu bavlněných produktů dochází ke zmenšení prostoru mezi jednotlivými vlákny a tím se eliminuje
riziko smrštění textilie při pracím a sušícím cyklu. Tento proces umožňuje finální výrobek prát na vysoké teploty, čímž se umožní
odstranění veškerých nečistot a bakterií.

MERCEROVANÁ BAVLNA
Proces mercerace bavlny probíhá během smáčení textilie do lázně, ve které dojde k deformaci nerovnoměrných vláken bavlny. Vlákenný průřez
tak získá téměř dokonalý tvar, díky kterému se finální výrobek stává jemnějším na omak s lesklým vzhledem. Mercerací tak dosáhneme vyšší
pevnosti materiálu a lepší stálosti barev.

SILIKONOVÁ ÚPRAVA
Ošetření látky v silikonové lázni za účelem zdokonalení jejích vlastností, podobně jako aviváž, avšak s trvalejším efektem. Takto
ošetřený výrobek je hebký na omak, odolný vůči nečistotám, méně se špiní a mnohem lépe k němu přilne potisk.

ANTIPILINGOVÁ ÚPRAVA
Antipilingová úprava minimalizuje uvolňování vláken a tím předchází žmolkování textilie. Díky tomuto procesu dochází k fixaci
a stabilizaci jednotlivých vláken. Snižuje se tak znehodnocení vrchní vrstvy při nadměrném namáhání a tření, a tím se prodlužuje
samotná životnost a funkčnost výrobku.

PU ÚPRAVA
Dlouhotrvající vrstva polyuretanu, která se nanáší z jedné strany základní tkaniny, zajišťuje odolnost vůči vodě, vlhkosti, oděru a
nečistotám. Díky speciálnímu složení je vrstva velmi pružná, lehká a neovlivňuje tak vlastnosti produktu.

PA ÚPRAVA
Polyakrylová úprava se využívá pro zlepšení mechanických a výkonnostních vlastností tkaniny. Využití najdeme především u
outdoorových oděvů a vyznačuje se větruodolností a pevností v tahu.

TPU LAMINACE

-

-

výška postavy

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

obvod hrudníku

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

126

132

138

144

150

156

162

obvod pasu

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

114

120

126

132

138

144

150

obvod krku

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ŽENY
Velikost

XS

S

M

L

XL

2XL

výška postavy

160

164

168

172

176

180

3XL
184

obvod hrudníku

76

80

85

88

92

96

100

104

110

116

122

128

134

obvod pasu

61

65

69

73

77

81

85

89

95

101

107

113

119

125

obvod sedu

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

125

130

137

140

140

DĚTI
Věk (roky)

4

6

8

10

12

výška postavy

110

122

134

146

158

obvod hrudníku

58 / 57

61 / 61

67 / 67

73 / 73

79 / 79

obvod pasu

54 / 54

57 / 57

59,5 / 59,5

63 / 62,5

67 / 66

obvod sedu

61

67

72

78

86

délka zad

25

29

31

34

38

KÓDOVÉ OZNAČENÍ VELIKOSTÍ:
Velikost
4 roky/110 cm

kód

PŘÍKLAD MAXIMÁLNÍHO INTERVALU ROZMĚRŮ POSTAV:
162 - 166

178 - 182

08

4-6 let/104-128 cm

31

6 let/122 cm

09

6-8 let/116-140 cm

32

8 let/134 cm

10

10 let/146 cm

11

12 let/158 cm

07

XS

12

S

13

M

14

L

Trvanlivá vrchní vrstva, tvořena termoplastickým polyuretanem, zaručuje stálost materiálových vlastností. Spojení TPU membrány s
vrchovým materiálem zachovává flexibilitu celého produktu a zajišťuje nepromokavost, odolnost proti oděru a vynikající pevnost v ohybu
a tahu.

15

XL

16

4XL

19

STŘÍBRNÝ ZÁTĚR

5XL

20

Speciální matný stříbrný zátěr, nanášený z vnitřní strany tkaniny, zlepšuje užitné vlastnosti materiálu. Zvyšuje odolnost vůči vodě,
zabraňuje transparentnosti vrchového materiálu a je dlouhodobě odolný vůči praní.

S

2XL

17

3XL

18

44/46

R3

48/50

R4

52/54

R5

56/58

R6

60/62

R7

Údaje v tabulce označují rozměry postav, nikoli oděvů.

82 - 90

102 - 110

67 - 75
90 - 98

90 - 98

S

L

Objednací číslo prosím uvádějte ve tvaru: kód produktu-kód barvy-kód velikosti. Příklad: Tričko Basic v barvě černé, velikost M = 129-01-14
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LEGENDA
GENTS

PÁNSKÉ

LADIES

DÁMSKÉ

KONCEPTY

UNISEX

Produkt nabízený jak v pánské, tak dámské a dětské variantě.

DUO CONCEPT
DUO

Produkt nabízený jak v pánské, tak dámské variantě.

NOVINKY
Nový produkt. Bližší informace o termínu naskladnění Vám
poskytne obchodní oddělení.
Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám
poskytne obchodní oddělení.
Nový střih. Bližší informace o termínu naskladnění Vám
poskytne obchodní oddělení.

MATERIÁL
ELASTANE

COOL WARM

Bavlna pocházející z ekologicky kontrolovaného zemědělství a
dále zpracovaná za přísné kontroly všech výrobních procesů.
Vlna merino je známá po celém světe svou měkkostí, pevností a
všestrannými výhodami. Její využití v oblasti textilní výroby sahá
od luxusní módy až po vysoce funkční oděvy.

TŘÍVRSTVÝ SOFTSHELL
SOFTSHELL

3vrstvý softshell s membránou

DVOUVRSTVÝ SOFTSHELL
SOFTSHELL
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2vrstvý softshell

Udává se v g/m2/24 hod, tzn. kolik vlhkosti v gramech propustí
jeden čtvereční metr látky za den. Zde platí, že čím je hodnota
vyšší, tím materiál lépe dýchá.
Měkký, snadno udržovatelný a rychleschnoucí materiál
odvádějící vlhkost.
Udržuje teplo když je chladno a naopak.
Díky absorpci vlhkosti zanechává méně potu na těle a působí
antibakteriálně. Oděv tak zůstává dlouhodobě svěží.

ÚPRAVY MATERIÁLU
SILIKONOVÁ ÚPRAVA
SILICONE

MERINO
MERINO

Rychleschnoucí materiál.

ODOLNOST VŮČI ZÁPACHU
ODOR RESISTANT

ORGANIC
ORGANIC

LABEL FREE

PODLEPENÉ ŠVY PÁSKOU
TAPED

Produkty jsou v průkrčníku opatřeny pouze drobným
velikostním štítkem pro snadný rebranding.

Technologie podporující nepromokavost materiálu v oblasti švů.
Voděodolná páska se aplikuje termicky pod tlakem přes
vnitřní švy.

MULTIFUNKČNÍ PRODUKTY
3 IN 1
3 IN 1

Multifunkční bunda, kterou lze nosit vcelku jako zimní nebo
odděleně jako větrovku a fleece.

4 IN 1
4 IN 1

Multifunkční pracovní HV bunda, kterou lze nosit vcelku, odděleně
svrchní a vnitřní část a nebo svrchní bundu bez rukávů jako vestu.

Číselný údaj v milimetrech udává schopnost materiálu odolávat
tlaku vody. Čím vyšší vodní sloupec, tím vyšší nepromokavost.

TERMOREGULACE
REGULATION

ELASTAN
Vysoce pružné vlákno, které se vždy používá v kombinaci s
dalšími materiály. Zajišťuje stálost tvaru a snižuje mačkavost
finálního produktu.

Materiál zabraňující průniku větru a prochladnutí.

COOL/WARM

NOVÝ STŘIH
NEW CUT

DĚTSKÉ

PRODYŠNÉ
BREATHABLE

NOVÁ BARVA
NEW COLOUR

KIDS

Oboustranně krycí steh, který je plochý a zajišťuje tak maximální
pohodlí při nošení.

RYCHLESCHNOUCÍ
EXTRA DRY

NOVÝ PRODUKT
NEW PRODUCT

PLOCHÉ ŠVY
FLAT

Etiketa ve formě nálepky. Snadno odnímatelná.

LABEL FREE

VODĚODOLNÉ
WATERPROOF

Odtrhávací etiketa.

STICKER LABEL
STICKER

VĚTRUODOLNÉ
WINDPROOF

TYPY ŠVŮ

TEAR OFF
TEAR OFF

VLASTNOSTI MATERIÁLU

FAMILY CONCEPT
FAMILY

UNISEX

TYPY LABELŮ

Ošetření látky v silikonové lázni za účelem zdokonalení jejích
vlastností, podobně jako aviváž, avšak s trvalejším efektem.

ANTIPILINGOVÁ ÚPRAVA
ANTIPILLING

Finální stabilizační úprava ke snížení žmolkování materiálu.

Vybrané oděvy z kolekce HIGH-VISIBILITY (HV) značky RIMECK® odpovídají mezinárodním normám, které
stanovují optimální podobu ochranného oděvu s vysokou viditelností. Certifikované oděvy z kolekce HV jsou
opatřeny příbalovým letákem informujícím o správném skladování, ošetření a účelu použití tak, aby byly co
nejlépe zachovány vlastnosti produktu.
Norma EN ISO 20471:2013 –  Oděvy s vysokou viditelností  –  mezinárodní norma určuje požadavky na oděv s vysokou viditelností, který
je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele pro obsluhu vozidel nebo jiných mechanizovaných prostředků za jakýchkoliv světelných
podmínek, a to jak při denním světle, tak při osvětlení světlomety vozidel za tmy.
Norma EN 1150:1999 –  Ochranné oděvy  –  Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití  –  norma uvádí požadavky na
optické vlastnosti výstražných oděvů s vysokou viditelností určených pro dospělé nebo mladistvé k neprofesionálnímu použití. Oděvy jsou určeny pro
vizuální signalizaci přítomnosti uživatele za jakýchkoliv světelných podmínek jak ve dne, při městském osvětlení, tak i při osvětlení světly dopravního
prostředku za tmy.
Norma EN 343:2003+A1:2007 –  Ochranné oděvy – Ochrana proti dešti – evropská norma určující vlastnosti materiálů a švů ochranného
oděvu. Tyto vlastnosti jsou měřeny na vnější vrstvě materiálu oděvu. Při splnění konkrétních požadavků na propustnost a dosažení náležité úrovně
poskytuje oděv ochranu uživatele proti pronikání vody a odolnost proti pronikání vodní páry.
Norma EN ISO 13688:2013 –  Ochranné oděvy – Obecné požadavky – tato mezinárodní norma určuje obecné požadavky na provedení
ochranných pracovních oděvů z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, označení ochranných oděvů a na informace, které
jsou dodávány výrobcem s ochrannými oděvy.
Oděvy s vysokou viditelností vyrobeny z fluorescenčního materiálu v kombinaci s retroreflexními pruhy se řadí
do třech tříd:
3

Třída 3 –  stupeň nejvyšší ochrany – minimální požadovaná plocha podkladového materiálu je 0,80 m² a 0,20 m² retroreflexního materiálu.

2

Třída 2 –   stupeň střední ochrany  –  minimální požadovaná plocha podkladového materiálu je 0,50 m² a 0,13 m² retroreflexního materiálu.

1

Třída 1 –   stupeň minimální ochrany  –  minimální požadovaná plocha podkladového materiálu je 0,14 m² a 0,10 m² retroreflexního materiálu.
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01 ČERNÁ
19-0303 TCX

94 EBONY GRAY
19-0000 TCX

83 LIGHT ANTHRACITE
19-3906 TCX

67 TMAVÁ BŘIDLICE
18-0510 TCX

36 OCELOVĚ ŠEDÁ
18-4005 TCX

25 STAROSTŘÍBRNÁ
17-0000 TCX

24 SVĚTLE ŠEDÁ
16-3802 TCX

51 LEDOVĚ ŠEDÁ
14-0000 TCX

A4 SILVER GRAY
14-4203 TCX

00 BÍLÁ
11-4800 TCX

21 MANDLOVÁ
11-0105 TCX

10 NATURÁLNÍ
12-0605 TCX

08 PÍSKOVÁ
16-1324 TCX

26 NUGÁTOVÁ
18-1321 TCX

38 ČOKOLÁDOVÁ
19-1230 TCX

27 KÁVOVÁ
19-1314 TCX

29 ARMY
19-0618 TCX

A3 AVOCADO GREEN
18-0430 TCX

28 SVĚTLÁ KHAKI
16-0518 TCX

09 KHAKI
18-0316 TCX

69 MILITARY
19-0419 TCX

06 LAHVOVĚ ZELENÁ
19-6311 TCX

16 STŘEDNĚ ZELENÁ
17-6030 TCX

39 TRÁVOVĚ ZELENÁ
15-6437 TCX

92 APPLE GREEN
15-0545 TCX

62 LIMETKOVÁ
13-0550 TCX

90 NEON YELLOW
809 C

96 CITRONOVÁ
12-0643 TCX

85 BOURBON VANILLA
12-0727 TCX

04 ŽLUTÁ
13-0859 TCX

88 NEON MANDARINE
804 C

A2 TANGERINE ORANGE
15-1164 TCX

91 NEON ORANGE
811 C

A1 KORÁLOVÁ
16-1546 TCX

11 ORANŽOVÁ
17-1464 TCX

07 ČERVENÁ
18-1763 TCX

71 FORMULA RED
19-1763 TCX

23 MARLBORO ČERVENÁ
19-1764 TCX

13 BORDÓ
18-1643 TCX

86 GARNET
19-1655 TCX

43 FUCHSIOVÁ
19-2024 TCX

49 FUCHSIA RED
18-2336 TCX

33 CAMOUFLAGE BROWN

34 CAMOUFLAGE GREEN

CAMOUFLAGE
40 PURPUROVÁ
17-2036 TCX

63 MALINOVÁ
18-2120 TCX

89 NEON PINK
806 C

30 RŮŽOVÁ
14-2311 TCX

47 LEVANDULOVÁ
16-3815 TCX

64 FIALOVÁ
19-3536 TCX

05 KRÁLOVSKÁ MODRÁ
19-3952 TCX

32 CAMOUFLAGE GRAY

77 DARK NAVY
19-4013 TCX

02 NÁMOŘNÍ MODRÁ
19-4023 TCX

93 PETROLEJOVÁ
19-4241 TCX

59 TMAVÝ TYRKYS
18-4733 TCX

44 TYRKYSOVÁ
16-4535 TCX

95 MÁTOVÁ
13-5414 TCX

19 EMERALD
17-5029 TCX

87 PŮLNOČNÍ MODRÁ
19-3940 TCX

70 SNORKEL BLUE
19-4049 TCX

14 AZUROVĚ MODRÁ
18-4039 TCX

15 NEBESKY MODRÁ
14-4121 TCX

82 LIGHT BLUE
14-4110 TCX

60 DENIM
18-4025 TCX

72 OMBRE BLUE
19-4014 TCX

FLUORESCENČNÍ BARVY

97 FLUORESCENČNÍ ŽLUTÁ

98 FLUORESCENČNÍ ORANŽOVÁ

MELÍROVÉ BARVY

Index

BAREV
Uvedené barvy a Pantone® kódy jsou pouze orientační a od skutečné barvy látky se mohou lišit.
Tiskové chyby a změny v produktovém portfoliu jsou vyhrazeny.
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20 ANTRACITOVÝ MELÍR

80 KNIT GRAY

M1 ČERNÝ MELÍR

12 TMAVĚ ŠEDÝ MELÍR

03 SVĚTLE ŠEDÝ MELÍR

M3 STŘÍBRNÝ MELÍR

N1 ALMOND MELÍR

M4 ŽLUTÝ MELÍR

M9 SUNSET MELÍR

M7 ČERVENÝ MELÍR

M8 RED PLUM MELÍR

84 KNIT BLUE

M2 TMAVÝ DENIM MELÍR

M5 MODRÝ MELÍR

M6 ZELENÝ MELÍR

N6 LAHVOVĚ ZELENÝ MELÍR

polepy automobilů | reklamní stojany | plachty | poutače
kreativní grafika | firemní identita | digitální tisk
webové prezentace | fotografické práce | letáky
katalogy | plakáty | samolepky | 3D nápisy
Lanžhotská 1A, 690 02 Břeclav

777 701 413

obchod@stillus.cz

702 000 128

marketing@stillus.cz

www.stillus.cz
www.sklenicky.cz | www.vlajecky.cz

