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Kedves Üzleti Partnereink!

Örömmel mutatjuk be termékeinket tartalmazó 
katalógusunk új kiadását. Világjárvány idején készült. 
Nagy köszönet illeti mindazokat, akik velünk együtt 
élték át ezt a nehéz időszakot, és ennek ellenére 
továbbra is partnereink maradnak. Arra törekedtünk, 
hogy ebben a megterhelő korszakban is szilárd támasza 
lehessünk Önnek, egy olyan partner, akiben megbízhat, 
és aki minden körülmények között képes stabilan és 
magas színvonalon nyújtani szolgáltatásait. Ígérjük, 
hogy a jövőben is számíthat ránk ebben a tekintetben. 

A 2022-es katalógus minden szegmensében 
érdekes újdonságokat hoz. Mivel fontosnak tartjuk 
a fenntartható üzleti tevékenységet, különösen 
büszkék vagyunk új, újrahasznosított poliészterből 
készült ruhakollekciónkra, amely kiegészíti a meglévő 
biopamutból gyártott termékeinket. A kiváló minőségű 

merinó gyapjúból készült pólóinkkal vagy a bambusz 
frottírtörülközők kollekciójával ugyanúgy közel kerülhet 
a természethez.

Bár egyelőre senki sem tudja megjósolni a jövőbeli 
fejleményeket, úgy gondolom, hogy a legrosszabb 
már mögöttünk van. 2022-ben is itt vagyunk Önöknek. 
Hiszen idén bőven képviselteti magát a kettes szám, a 
numerológiában egyebek mellett az együttműködést, 
a megfontoltságot, a társadalmi tudatosságot, az 
egyetértésre és harmóniára való törekvést szimbolizálja. 
Pontosan ezt és még sok egyéb dolgot kínálunk Önnek. 
Az egész Malfini csapat készen áll arra, hogy megfeleljen 
az Ön kívánságának és elvárásainak.

Őszintén köszönjük a támogatást, és várjuk a következő 
évet Önökkel.

PROMOTIONAL TEXTILE
for the whole Europe

Radek Veselý
Ügyvezető igazgató
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TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 
és fenntarthatóság

EMBEREK KÖRÜLÖTTÜNK
Felelősséggel tartozunk a körülöttünk élő emberekért. 
Mindenkivel törődünk, aki ott él, ahol működünk. Alázattal 
gondolunk a rászorulókra, akiknek az élet nehéz egészségügyi 
akadályokat állított útjába. Mi nem teszünk különbséget – 
ezért segítünk olyan gyerekeknek, akik egy távoli bangladesi 
nyomornegyedben élnek ugyanúgy, mint az országunkban 
élőknek az oktatásban. Talán nem is gondolná, de gyakran Ön 
is ott van velünk, hiszen a jótékonysági rendezvények széles 
körében megtalálhatja pólóinkat.

A FÖLD
Felelősséggel tartozunk a Föld iránt. Szem előtt tartjuk 
gyermekeink jövőjét, ezért folyamatosan minimalizáljuk cégünk 
kibocsátott környezeti hatásait. Egyre nagyobb arányban 
hasznosítjuk a napenergiát, csökkentjük a közlekedés negatív 
hatásait és minimalizáljuk a létrehozott hulladék mennyiségét. 
Felelős ruhaipari cégként fáradhatatlanul keressük azokat az új 
textiltermékeket, amelyek a lehető legkisebb negatív hatással 
vannak bolygónkra.

ALKALMAZOTTAINK
Felelősséggel tartozunk munkatársaink iránt. Nagyra becsüljük 
őket, és szeretnénk, ha éreznék, hogy munkájuk valóban 
hasznos. Olyan inspiráló környezettel vesszük körül őket, ahol 
szakmailag fejlődhetnek, biztonságot találhatnak az életben, 
méltányos díjazásban részesülhetnek, és munkavállalói 
juttatásokat élvezhetnek. Minden tőlünk telhetőt megteszünk 
annak érdekében, hogy szeressék a munkájukat, és egyben 
legyen elegendő idejük önmagukra vagy családjukra. Valójában 
csak az elégedett emberek elégedettek alkalmazottak is.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
Gazdaságilag is felelősek vagyunk. Ön felé, ügyfeleink és 
beszállítóink, valamint részvényeseink és riválisaink felé 
szintén. Minden, amit teszünk, a vállalati értékeinknek és 
etikai kódexünknek van alárendelve. Nem a gyors sikerben 
vagyunk érdekeltek, hanem a cég hosszú távú fenntartható 
növekedésének biztosítására törekszünk.
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USE IT

WEAR ITSAVE IT

100% ORGANIC

FAIRGENTLE

EXKLUZÍV ANYAGOK 
és tanúsítványok

ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIÉSZTER
Kímélheti-e egy szintetikus anyag a környezetet? 
Igen, de ez nem olyan egyszerű, mint gondolná. 
Végtére is, exkluzív termékeink ezért rendelkeznek 
GRS tanúsítvánnyal. Ez nemcsak azt igazolja, hogy 
újrahasznosított poliészterből készültek, hanem 
azt is garantálja, hogy a gyártás a munkásokra és a 
természetre egyaránt tekintettel történt.

ORGANIKUS PAMUT
Alig van olyan átfogó és megbízható tanúsítvány, mint a 
GOTS. Semmit nem bocsát meg, ami árt a természetnek 
vagy az embernek. Figyeli a gyapot életútját a magtól 
egészen a vállfáig. Felügyeli a környezetbarát és etikus 
termesztést, feldolgozást és egyenletes forgalmazást. 
Ezzel a jelzéssel ellátott termékek használatával hozzájárul 
az emberek jobb életéhez szerte a bolygón, valamint növeli 
a környezetbarát hozzáállást.

A nemzetközi Öko-Tex Standard 100 tanúsítvánnyal 
biztos lehet benne, hogy ruhái teljesen ártalmatlanok az 
egészségre.

A termelésnek és a kereskedelemnek 
átláthatónak és fenntarthatónak kell lennie. 
Ezért ez a szövetség világszerte felügyeli, 
hogy a gyártás és az értékesítés minden 
munka-, jogi és etikai elvnek megfeleljen.

A WRAP tanúsítvány a tisztességes termelés 
elismert szimbóluma, amely betartja a törvényi, 
humánus és etikai előírásokat.

GOTS – CU 1033786 –  Ez a világszerte elismert 
tanúsítvány szigorúan felügyeli a biopamutból 
készült termékeket. Garantálja, hogy mindent 
környezetbarát és etikus módon termesztenek és 
termelnek.

BESZÁLLÍTÓINK TANÚSÍTÁSA:TANÚSÍTVÁNYAINK:

SUPIMA® PAMUT
A prémium divat megérdemli a legjobb anyagokat. A SUPIMA®

pamut méltán tekinthető a világ legjobb minőségű 
pamutjának, ami nemcsak az észak-amerikai pamutfajta 
egyedi tulajdonságainak, hanem a földművelés módjának is 
köszönhető. A termesztés tiszteletet mutat a természet, a 
talaj és az ember iránt, amit a növény kétszeres hosszúságú 
és erősségű rostokkal hálál meg betakarításkor. Ennek 
eredményeként a SUPIMA® pamutból szőtt termékek 
rendkívül rugalmasak és puhák. Tehát sokkal hosszabb 
élettartamúak, mint a hagyományos pamutból készült ruhák. 
Mi több, nagyon kellemes viselni őket.

MERINÓ GYAPJÚ
A bozontos merinójuhokról az első pillantásból kiderül, 
hogy kifejezetten gyapjútermelésre tenyésztették őket. A 
mai napig természetes körülmények között élnek szabad 
levegőn, ahol élvezik a tiszta vizet, a napot és a lédús füvet. 
Alföldön azonban nem találjuk meg, a hegyekbe kell mennie, 
hogy megnézhesse őket. Csak a magaslatokon nevelt juhok 
életkörülményei adják meg azokat az egyedi tulajdonságokat, 
amik miatt különösen finom gyapjú készülhet belőlük. 
Nyáron légáteresztő, míg télen ezzel szemben felmelegít. 
Rugalmasságának köszönhetően követi a test formáját, sőt 
segít semlegesíteni a kellemetlen szagokat.

Intertek 149203-GRS –  Az ezzel a tanúsítvánnyal 
rendelkező újrahasznosított anyagok eredete 
bizonyított, az emberre és a természetre 
való tekintettel készülnek, és természetesen 
biztonságukban teljes mértékben megbízhatunk.

157 155

12 14
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28 150

140 180

MÁRKÁK

Piccolio®

For every moment

A Piccolio márka termékeinek nyomásával és hímzésével 

könnyedén megszervezhet minden alkalmat. Sőt, ennek 

a termékcsaládnak minden darabját a legegyszerűbb 

márkaépítés érdekében alakítottuk át, vidám színeket 

adtunk nekik, amelyeken a legőrültebb grafika is jól mutat. 

A letéphető címkéknek köszönhetően elérhető közelségbe 

kerül saját pólókollekciója.

RIMECK®

Workwear made real

Hogyan lehet ötvözni az ellenálló képességgel kapcsolatos 

magas követelményeket a divatirányzatokkal? A Rimeck 

márka tudja ezt! Ruháink kiállják a próbát, amikor Ön a 

legnagyobb munkában van, ráadásul remekül is néznek 

ki. Különös figyelmet fordítunk a tervezésre, a rugalmas 

kidolgozásra és az anyagokra. És ami a legfontosabb – az Ön 

biztonságát helyezzük az első helyre.

MALFINI®

Real products for real people

A Malfini márka, amely precízen gyártott és kiváló minőségű 

termékeket kínál városi és szabadidős viselethez. Induljon 

el új ruhában dolgozni, szórakozni, sportolni vagy találkozni 

barátaival! Széles színválasztékból, változatos szabásvonalú 

és kellemes tapintású anyagok közül választhat. Ezenkívül 

könnyedén dekorálhatja őket személyre szóló nyomattal vagy 

hímzéssel.

MALFINI Premium®

In each detail

Élvezze az exkluzivitást! Kiváló márkánk, a Malfini Premium 

válogatott anyagainak, kifinomult szabásainak és elegáns 

színeinek köszönhetően elnyeri tetszését. A termékcsalád 

darabjai kizárólag prémium minőségű pamutból és 

gyapjúból készültek. Finomságukkal és kiváló ellenálló 

képességükkel tetszeni fognak Önnek.

6 7



850, 851 SHIFT 91

614, 615 REST 117

810, 811 CHANCE 109 840, 841 BREAK 81

5V3 HV DROP 203

W41 VERTEX 187

A99 SHIELD 183

W55, W07, W08 VERTEX 183, 187 W56, W09  VERTEX CAMO 185

ÚJ TERMÉKEK
a 2022-es évre
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C1  Camouflage p etrol

Basic color - Pantone 18-0510 TPX
Printing - 01 Black

Pantone 19-4241 TPX 
Pantone 19-0000 TPX 

745 mm

283
 mm

93

01

67

94

745 mm

28
3 

m
m

C2 Camouflage Dark gray

Basic color - Pantone 18-0510 TPX
Printing - 01 Black

Pantone 19-0000 TPX 
01

67

94

143 Viper
MEN’S

3XL

120 City
WOMEN’S

16 30 43 95

122 Pure
WOMEN’S

03

137 Heavy New
UNISEX

19 23 28 29

144 Camouflage
UNISEX

C1

149 Camouflage
KIDS

C1

C22 Camo Pure
WOMEN’S

C1

210 Pique Polo
WOMEN’S

03

406 Essential
MEN’S  KIDS

04

410 Trendy Zipper
MEN’S

03 04 67

411 Trendy Zipper
WOMEN’S

03 04 67

413 Cape
MEN’S

03 67

414 Cape
WOMEN’S

03 67

518 Next
UNISEX

69* 4XL

506 Jacket Hi-Q
UNISEX

00*

53

52

50

57

57

57

67

87

83

83

82

82

200

199

39

PÓLÓK SZÍNEK MÉRETEK OLDAL

GALLÉROS PÓLÓK

PULÓVEREK

POLÁROK

C1 PETROL TEREPSZÍN C2 SÖTÉTSZÜRKE TEREPSZÍN

ÚJ SZÍNEK & MÉRETEK
a 2022-es évre

A8 VILÁGOS FARMERKÉK A9 SÖTÉT FARMERKÉK
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850, 851 SHIFT 91810, 811 CHANCE 109 840, 841 BREAK 81

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

Mindannyian segíthetünk a Földön! Ehhez változtatni kell a 
fenntarthatósághoz való hozzáállásunkon! Például azzal, hogy 
több újrahasznosított anyagokból készült ruhát hordunk.

Végtelen tonna hulladék pusztítja a természetet, betölti 
az óceánokat, erdőket és hegyeket. Éppen ezért fontos, 
hogy minden műanyag palackot felvegyünk, és esélyt 
adjunk neki egy új életre! Értékes alapanyaggá válhatnak 
a ruhagyártás során.

Az újrahasznosított anyagok jelentik a ruhaipar jövőjét. 
Rajtunk múlik, hogy esélyt adunk-e nekik és bolygónknak. 
Ha most támogatjuk az újrahasznosított termékeket, 
együtt megváltoztatjuk az egész jövőt! Megéri!

Mindannyian segíthetünk a természetnek!

re-VOLUTION
újrahasznosított kollekció
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916, 917, 918 ORGANIC TOWEL 137173, 174 NATIVE 45171, 172 ORIGIN 43

Certified by Control Union
CU 1033786

GOTS
organic kollekció

Minden termék, amely a Global Organic Textile Standard 
jelölést viseli, megfelel az organikus textíliák termesztésére 
és előállítására vonatkozó legszigorúbb szabályoknak. 
A GOTS tanúsítvány garantálja a környezetbarát és etikus 
termelést, valamint a tényleges termékek bio minőségét 
világszerte. Felelősséggel védi tehát a környezetet, az 
alkalmazottak és a biopamut ruházatot viselők egészségét. 
A szabványnak megfelelően a vetést, a növények 
gondozását, a betakarítást és a rostfeldolgozást 
vegyszermentesen kell végezni. 

A gazdaságokban csak génmódosítás nélküli fajokat 
termesztenek, a talaj tápanyagot a farmokról származó 
trágyából és komposztból nyeri. Műtrágyát, peszticideket 
vagy rovarölő szereket nem használnak, csak természetes 
eljárásokat alkalmaznak. Ezzel egyidejűleg a GOTS felügyeli 
a tisztességes és biztonságos munkakörülményeket 
minden alkalmazott számára a termesztési területen és 
a gyárakban. Ennek a tanúsítványnak köszönhetően biztos 
lehet benne, hogy igazán etikus ruhákat visel.
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F29, F34, F38 BASIC FREE 37 F43, F61 VIPER FREE 41 F37 HEAVY NEW FREE 50

LABEL FREE
kollekció

Képzeljen el egy pólót tiszta lapként, amelyen a képzelete 
szabadon szárnyalhat! A Label Free termékcsalád termékei 
csak arra várnak, hogy saját eredeti nyomatokkal vagy 
hímzéssel lássa el őket. Mindig Ön és saját kollekciója kapja 
a főszerepet, mivel könnyedén hozzáadhatja saját címkéjét 
az összes termékhez. Hiába keresné a Malfini címkét, 
ezekben a termékekben nincs. Tehát nem kell bonyolult 
módon eltávolítania, ehelyett inkább a saját tervezésére 
összpontosíthat.

Nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy 
biztosítsuk az anyagok magas minőségét és a modern 
szabásvonalat. A szilikonkezelt felületnek köszönhetően 
textiltermékeink sima felületűek, selymes fényűek, és 
mindenekelőtt hosszú ideig megőrzik színüket. Engedje 
szabadjára kreativitását, és váljon divatikonná!

Készítse el saját termékcsaládját!
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166 CAMOUFLAGE LS 58 C24 CAMO LATINO 129

C22 CAMO PURE 57C36 CAMO TRIUMPH 58144, 149 CAMOUFLAGE 57

C19, C20 CAMO ZIPPER 85

W56 VERTEX CAMO 185 W09  VERTEX CAMO 185

CAMOUFLAGE
kollekció
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803, 804, 805 SAILOR 54 806 SAILOR TOP 55 807 SAILOR LS 55

SAILOR
kollekció

Hiszen a csíkokat már Coco Chanel is szerette 
Egyes minták egyszerűen nem mennek ki a divatból. 
A csíkok pedig határozottan ide tartoznak. Lépjen be az 
időtlen divat hullámába, és válasszon a Sailor kollekció 
felnőtteknek és gyerekeknek szóló termékei közül. 

A pólók vagy topok nemcsak stílusosak egy hajókirándulás 
alkalmával, de kiválóan alkalmasak városi viseletre, 
találkozókra, akár rendezvényre is. A varrás magas 
minősége és a pontos kivitelezés magától értetődő. 
Nyomtasson rájuk egy csapat szlogent vagy logót, és 
húzza fel a horgonyt! Vitorlát fel!
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535 PERFORMANCE 99529 FROSTY 92

412 TRENDY ZIPPER 83406 ESSENTIAL 87222 PIQUE POLO 67

805 SAILOR 54 149 CAMOUFLAGE 57 121 FIT-T LS 61 147 FANTASY 111

P72 PELICAN 145

100 CLASSIC 33F38 BASIC FREE 37138 BASIC 35135 CLASSIC NEW 32

607 COMFORT 119 613 MILES 118

9V4 HV BRIGHT 208

9V2 HV ENERGY 208P92 BEETLE 148912 ENERGY 134922 EASYGO 134

328 TWISTER 131 327 RELAX 131 329 FANCY 131303 6P KIDS 125

KIDS
kollekció

A gyerekek is divatosak akarnak lenni! Kizárólag nekik 
állítottunk össze ezt a modern kollekciót stílusos 
színekben, amely minden 4 és 12 év közötti lányt és 
fiút lenyűgöz. Pólókat, pulóvereket, tréningruhákat, 
rövidnadrágokat vagy kabátokat úgy terveztünk, hogy 
passzoljanak a felnőtt kollekció darabjaihoz. Mutassa meg, 
hogy egymáshoz tartoznak, és válasszon termékeket 

kicsiknek és nagyoknak egyaránt! A világ közös 
felfedezésében semmiféle időjárás sem állíthatja meg, 
ehhez funkcionális anyagokat és kényelmes stílusokat 
kínálunk. Fogj egy színes hátizsákot, vegyél fel sapkát, 
és indulj el az iskolába, felfedezd a természetet vagy 
szórakozz a városban!
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CHIC 207, 214

STYLE LS 209, 229

STYLE 218

76

77

77 111

112

118

118

FANTASY 124, 140, 147

DESTINY 175, 176

MILES 612, 613

BREEZE 820

COMFY 611

COMFORT 607, 608

109CHANCE 810, 811

115DIRECT 417, 418

117REST 614, 615

119

119

TWO IN ONE 604 121

82

TRENDY ZIPPER 410, 411, 412 83

MERGER 415, 416 87

VIVA 409 86

ESSENTIAL 406 87

CAPE 413, 414

CAMO ZIPPER C19, C20 85

ADVENTURE 407 86

PRACTIC 519

FROSTY 527, 528, 529

SHIFT 850, 851

HORIZON 520

EXIT 525

93

92

91

93

93

VALLEY 536, 537

VISION 517, 516

BODY WARMER 509

97

105

105

PACIFIC 3 IN 1 533, 534 101

NANO 531, 532 103

WINDY 524 104

PERFORMANCE 522, 521 98

PERFORMANCE 535 99

COOL 515, 514 104

113RACER 167

113PRIDE 168

113VICTORY 217

BALANCE 610 121

LEISURE 603 121

PURE 122 52

CAMO TRIUMPH C36 58

TRIUMPH 136

CORE 142 59

CLASSIC NEW 132, 133, 135

CLASSIC 101, 100

BASIC 129, 134, 138

BASIC FREE F29, F34, F38

VIPER 143, 161

32

33

35

37

39

NATIVE 173, 174 45

FUSION 163, 164 47

FIT V-NECK 162 49

HEAVY 110 50

HEAVY NEW 137 50

ORIGIN 171, 172 43

V-NECK 102 48

SAILOR LS 807 55

CAMO PURE C22 57

FIT-T LS 119,  169, 121 61

CITY 120 53

SLIM 139 62

LOVE 123 53

VIPER FREE F43, F61 41

HEAVY V-NECK 111 48

HEAVY NEW FREE F37 50

COLORMIX 109 51

INFINITY 131 51

GLANCE 141 52

DREAM 128 52

SAILOR 803, 804, 805 54

SAILOR TOP 806 55

CAMOUFLAGE 144, 149 57

CAMOUFLAGE LS 166 58

59

STREET LS 130 63

ELEGANCE 127 62

LONG SLEEVE 112 63

SLIM FIT V-NECK 146 49

PIQUE POLO 203, 210, 222

COTTON HEAVY 215, 216

COTTON 212, 213

SINGLE J. 202, 223

URBAN 219, 220

71

73

70

SINGLE J. LS 211 69

68

67

PIQUE POLO LS 221 69

81BREAK 840, 841

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

ELEMENT 145 39

TERMÉKEK
Áttekintése

PÓLÓK

ING

GALLÉROS PÓLÓK

ACTIVE

PULÓVEREK

POLÁROK

OUTDOOR
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194

194

195

183

185

193

183

187

187

193

191

191

190

189

183

185

188

189

188

190

200

208

209

200

208

209

199

207

209

197

207

196

205

196

205

201

203

204

199

207

167

155

157

159

176

171

173

161

163

167

169

175

177

179

165

COLLAR UP 256, 257

MERINO RISE 157, 158

EXCLUSIVE 153, 154

ACTION 150, 152

EVEREST 552, 551

GRAND 259, 269

BOMBER 453, 454

BRAVE 155, 156

FLASH 260, 261

DYNAMIC 262, 263

DRESS UP 271

PERFECTION PLAIN 251, 253

VOYAGE 452, 451

EVEREST 553, 554

BAMBOO TOWEL 951, 952

RESIST LS R05

RESIST R01, R02

RESIST HEAVY R03, R04

SHIELD A99

VERTEX CAMO W09

VERTEX CAMO W56

RANGER W54

W0ODY W05

RANGER W03

RANGER W06

WOODY W02

VERTEX W55

VERTEX W08

VERTEX W41

RANGER W04

VERTEX W07

WOODY W51

RANGER W53

WOODY W52

WOODY W01

BASE R06

HV ESSENTIAL 4V6

CASUAL 550

HV BRIGHT 9V3, 9V4

HV PRACTIC 5V9

JACKET HI-Q 506

HV RUNWAY 2V9

HV TWISTER 3V8

NEXT 518

HV ENERGY 9V2

HV REFLEX 3V5

RECALL R07

HV FLEECE JACKET 5V1

JACKET 501, 504

HV DROP 5V3

HV GUARD 5V2

RESERVE R22, R23

HV DRY 1V8

EFFECT 530

HV PROTECT 1V9

143

143

143

145

145

147

148

147

148

145

149

149

134

135

135

139

138

137

134

134

135

125

125

125

129

128

131

129

129

131

131

127

127

128

5P 307

6P KIDS 303

6P 305

LATINO 324

SUNVISOR 310

FANCY 329

CLASSIC 304

CAMO LATINO C24

RELAX 327

TWISTER 328

RAP 5P 301

RAP 6P 302

6P SANDWICH 306

SMART 911

HANDY 900

SHOPPER 921

TOWEL 350 907, 908, 909

TOWEL 450  903, 905

ORGANIC TOWEL 916, 917, 918

ENERGY 912

EASYGO 922

CARRY 901

PARADE P71

PAINT P73

PEAK P74

PIXEL P81

PELICAN P72

ZERO P41 

SUNSHINE P31

JOY P21, P22

BEETLE P92

PROGRESS LS P75

BUBBLE P93

BLOOM P91

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

FROTTÍR & TÁSKÁK

SAPKÁK & SÁLAK
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A Malfini márkaportfóliója gazdag és különösen okosan 
lett összeállítva. Élvezni fog a kínálatban szereplő minden 
darabot, legyen egy nyüzsgő városban vagy egy nyugodt 
helyen a szabadban. A sokféle anyagnak, fazonnak 
és színnek köszönhetően tökéletes öltözetet találhat 
munkába, sportoláshoz vagy például egy barátokkal eltöltött 
kávézáshoz. Mivel termékeinket többnyire duo vagy családi 
koncepcióban gyártjuk, öltözhet párban vagy csoportosan is 
kínálatunkból.

MALFINI®

Real products for 
real people
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Az első pólókat a 20. század elején fejlesztették 
ki, praktikusságuk miatt a katonai egyenruhák 
részévé váltak.  A nyomtatott pólók márkázása 
később a Disney-től származik, kezdve az ikonikus 
Mickey Mouse pólókkal. Az idő múlásával egyre 

több stúdió, cég vagy akár rock zenekar 
csatlakozott a trendhez, és alig egy évszázad 
alatt ez a praktikus ruhadarab az önkifejezés 
és a művészet eszközévé vált.

PÓLÓK



CLASSIC NEW 132

CLASSIC NEW 133

CLASSIC NEW 135

00* 03* 6712* 01 02 05* 15 44 06

169262 9604 11 07

28 29

40 64

00* 03* 12* 01 02 05* 15 44 06

16

9262

9604 11 07 40 64

00* 03* 12* 01 02 05* 15 44 06

16

9262

9604 11 07 40 64

CLASSIC 101

CLASSIC 100

00* 03* 12* 01 02 05* 06 04 11 07

00* 01 02 05* 04 07

UNISEXMEN’S

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

FAMILY

KIDS

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt

férfi póló

íves szabású, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt

női póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt

gyerek póló

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

Single Jersey, 100% pamut
145 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100% pamut
4 év/110 cm, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

145 g/m2

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
váll vállszalaggal megerősítve

unisex póló

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
váll vállszalaggal megerősítve

gyerek póló

Single Jersey, 100% pamut
160 g/m2, S - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

Single Jersey, 100% pamut
4 év/110 cm, 6 év/122 cm,8 év/134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

160 g/m2

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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BASIC 129

BASIC 134

BASIC 138

00* 03*51 12* 67 94 01 02 05*60 93 14 15 44

1995

28

29

69*0609

1639 9262 9604 11A1083827 1307 23

3049 64

43

00* 03* 12* 67 94 01 02 05*60 93 14 15 44

1995

28 0609

169262 04 11A10827 07 23

30

49

64

4396

40

63

00* 03* 12* 01 02 05* 60 14 15 44 19 95 28

09 16 92 62 96 04 11 A1 07 30 6463

87

A2

87

A2

87

A2

MEN’S

FAMILY

SILICONE

FAMILY

SILICONE

WOMEN’S

FAMILY

SILICONE

KIDS

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve
szilikon bevonat

férfi póló

íves szabású, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

női póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

gyerek póló

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés 
160 g/m2, XS - 5XL (5XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 67)

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés
160 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés
4 év/110 cm, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

160 g/m2
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BASIC FREE F29

BASIC FREE F34

BASIC FREE F38

00* 03* 12* 67 01 02 05* 14 44 0609 1662 04 1127 07 64

00* 12* 01 02 05* 44 0609 62 04 07

MEN’S

FAMILY

SILICONE

FAMILY

SILICONE

WOMEN’S

FAMILY

SILICONE

KIDS

LABEL FREE

LABEL FREE

LABEL FREE

00* 03* 12* 67 01 02 05* 14 44 0609 1662 04 1127 07 64

címkementes - egyedileg márkázható
oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
váll vállszalaggal megerősítve
szilikon bevonat

férfi póló

címkementes - egyedileg márkázható
íves szabású, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

női póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

címkementes - egyedileg márkázható
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

gyerek póló

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés 
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés
160 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés
4 év/110 cm, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

160 g/m2
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VIPER 143

VIPER 161

ELEMENT 145

00* 12* 67 01 02 05* 44 09 16 04 07

00* 12* 01 02 05* 44 06 04 11 07

60 28 29 92

00* 12* 01 02 05* 44 09 16 04 0760 92 49

MEN’S

SILICONE

SILICONE

WOMEN’S

DUO

DUO

UNISEX

TEAR OFF

testhezalló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

férfi póló

íves szabású, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövidített ujjak
szilikon bevonat

női póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés 
180 g/m2, S - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 05, 07, 12)

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés
180 g/m2, XS - 2XL

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve
könnyen eltávolítható címke

unisex póló

Single Jersey, 100% pamut
180 g/m2, XS - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)
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VIPER FREE F43

VIPER FREE F61

00* 12* 01 02 05* 44 09 16 04 07

00* 12* 01 02 05* 44 09 07

LABEL FREE

MEN’S

SILICONE

SILICONE

WOMEN’S

DUO

DUO

LABEL FREE

LABEL FREE

címkementes - egyedileg márkázható
testhezalló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

férfi póló

címkementes - egyedileg márkázható
íves szabású, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövidített ujjak
szilikon bevonat

női póló

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés 
180 g/m2, S - 2XL

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés
180 g/m2, XS - 2XL

Többé nem kell eltávolítani a címkét. A címkementes kollekció pólói csak egy kis méretű és technikai 
címkével rendelkeznek a törvényi előírásoknak megfelelően.

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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ORIGIN 171

ORIGIN 172

00* 01 02 05* 44 16 0721 25 96 11

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

ORGANIC

ORGANIC

00* 01 02 05* 44 16 0721 25 96 11

tanúsított biopamut
oldalvarrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve
ívelt alsó szél

férfi póló

tanúsított biopamut
íves szabású, oldalvarrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
ívelt alsó szél

női póló

Single Jersey, 100 % organikus pamut GOTS
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % organikus pamut GOTS
160 g/m2, XS - 2XL

Biogazdálkodásból származó pamut, melynek további feldolgozását a gyártási folyamatok során szigorúan ellenőr-
zik. A legnagyobb gyártók: Törökország, India, USA és Kína. 

Certified by Control Union CU 1033786.

ORGANIKUS PAMUT
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NATIVE 173

NATIVE 174

00* 01 02 05* 44 16 0721 25 96 11

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

ORGANIC

ORGANIC

00* 01 02 05* 44 16 0721 25 96 11

SINGLE JERSEY SLUB

tanúsított biopamut
vékony és vastag szálak váltakozása
oldalvarrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve

férfi póló

tanúsított biopamut
vékony és vastag szálak váltakozása
íves szabású, oldalvarrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt

női póló

Single Jersey Slub, 100 % organikus pamut GOTS
150 g/m2, S - 3XL

Single Jersey Slub, 100 % organikus pamut GOTS
150 g/m2, XS - 2XL

Finomkötött textília jellegzetesen egyenetlen szálvezetéssel. A végső hatás eléréséhez egy hosszabb, vastagabb 
és egy vékonyabb szálú fonalat használnak, amelyet a csavarás erősségének megváltoztatásával hoznak létre. 
A kötés ezáltal egyenetlen és vízszintesen vonalkázott felület látványát adja. Emellett ezt az anyagot leginkább 
a rugalmasság jellemzi.
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FUSION 163

FUSION 164

00* M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7

00* M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7M9

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

oldalvarrással
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
megerősített vállpánt
felhajtott ujjak, 4 ponton rögzítve
szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

férfi póló

laza szabású, oldalvarrással
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
megerősített vállpánt
felhajtott ujjak, 4 ponton rögzítve
szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

női póló

Single Jersey, 65 % poliészter, 35 % pamut 
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 65 % poliészter, 35 % pamut  
160 g/m2, XS - 2XL
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SLIM FIT V-NECK 146

FIT V-NECK 162

00* 12* 01 02 05* 04 0728 2994 60 44 9516

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

SILICONE

SILICONE

00* 12* 01 02 05* 04 0794 60 44 9516 49

V-NECK 102

HEAVY V-NECK 111

00* 03* 12* 01 02 05* 06 04 07

00* 12* 01 02 05* 07

08

UNISEX

UNISEX

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

testhezalló szabás, oldalvarrással
mélyebb V-nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

férfi póló

íves szabású, oldalvarrással
mélyebb V-nyakkivágás
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövidített ujjak
szilikon bevonat

női póló

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés
180 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés
180 g/m2, XS - 2XL

oldalvarrás nélkül
V nyakú
1:1 bordás kötésű nyakszegély
váll vállszalaggal megerősítve

unisex póló

oldalvarrás nélkül
V nyakú
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve

unisex póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

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

Single Jersey, 100% pamut
200 g/m2, S - 4XL  (4XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)
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HEAVY 110

HEAVY NEW 137

HEAVY NEW FREE F37

00* 01 02 05* 44 04 07

00* 12* 01 02 05* 07

00*

03* 94 14 06 39 11

03*51 12* 67 01 02 9360 05* 14 15 44 59

95

69*0609

39 1662 9604 11A1083827 1307 40A2

UNISEX

UNISEX

NEW COLOUR

SILICONE

UNISEX

SILICONE

LABEL FREE

NEW COLOUR

COLORMIX 109

07

0102

14 44

01

16

01

62

01

04

01

11

0107

01

UNISEX

0102 01 0101 01 0107

INFINITY 131

04

01

00*

01

00
*01

01

67 1400
* 62

67

07

67

UNISEX

01 01 00 00 67 01 67

19 23

28

29

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve

unisex póló

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve
szilikon bevonat

unisex póló

címkementes - egyedileg márkázható
oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
váll vállszalaggal megerősítve
szilikon bevonat

unisex póló

Single Jersey, 100 % pamut
 200 g/m2, S - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 94)

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés
 200 g/m2, XS - 5XL 

(4XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 05, 07; 5XL el: 00, 01)

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés
 200 g/m2, XS - 3XL

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

kétszínű tervezéssel
oldalvarrással
vízszintes elválasztás varrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve

unisex póló

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

oldalvarrással
nyakkivágás és ujjvégek 1: 1 bordás kötésű textíliával, kontraszt színnel
megerősített vállpánt

unisex póló

Single Jersey, 100 % pamut
180 g/m2, S - 3XL
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PURE 122

GLANCE 141

00* 01 02 05*

04 07

DREAM 128

00* 01 02 05* 04 0744 9516

93 14 44

95

169262

96 11A1 40 64

00* 01 02 05* 0793 44 951662 96 40 64

15 11 40 64

A2

87

NEW COLOUR

WOMEN’S

SILICONE

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

NEW COLOUR

12*

12**

12**

CITY 120

LOVE 123

00* 01 02 0795

00* 01 02 05*

07

44 92 96

40

5915

47

62 304043

A2

NEW COLOUR

NEW COLOUR

WOMEN’S

SILICONE

ELASTANE

WOMEN’S

12*
03*

16

3043

95

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.

íves szabású, oldalvarrással
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
megerősített vállpánt
rövidített ujjak
szilikon bevonat

női póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezalló szabás, oldalvarrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövid, karra simuló ujjak

női póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 3 - 85 % pamut, 15 % viszkóz, szín 12 -**80 % pamut, 15 % viszkóz,  5 % elasztán

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés
150 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 07, 12)

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
180 g/m2, XS - 2XL

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezalló szabás, oldalvarrással
V nyakú
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
rövid raglán ujjak

női póló

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
180 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.

laza szabású, oldalvarrással
széles alsó szegély saját anyagából
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
megerősített vállpánt
rövidített ujjak
szilikon bevonat

női póló

laza szabású, oldalvarrással
csípővonal alá ér
csónak nyakkivágással
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
japán ujjú
vízszintes helyzetben ajánlott szárítani

női póló

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés
150 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

Single Jersey, 95 % viszkóz, 5 % elasztán
170 g/m2, XS - 2XL

A legfontosabb jellemzője a nagy rugalmasság. Az elasztánt az eredeti hosszának háromtól hétszeresére lehet 
feszíteni, anélkül, hogy elszakadna. Ajánlott mindig más anyagokkal kombinálni, ezáltal biztosítja a méretbeli 
stabilitást, növeli a rugalmasságot és csökkenti az anyag ráncosodását.

ELASZTÁN

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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SAILOR 803

SAILOR 804

SAILOR 805

02

02

02

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

UNISEX SAILOR LS 807

SAILOR TOP 806

02

02

UNISEX

WOMEN’S

ELASTANE

00
*

00

00
*

00

00
*

00

00
*

00

00
*

00

fehér és sötétkék csíkok
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt

unisex póló

fehér és sötétkék csíkok
íves szabású, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövidített ujjak

női póló

fehér és sötétkék csíkok
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt

gyerek póló

Single Jersey, 100% pamut
4 év/110 cm, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

150 g/m2

Single Jersey, 100 % pamut
150 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100 % pamut
150 g/m2, XS - 2XL

fehér és sötétkék csíkok
sztreccs anyag, jobb formatartás
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

unisex póló

fehér és sötétkék csíkok
sztreccs anyag, jobb formatartás
testhezalló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve
szélesebb pántok

Single Jersey, 100 % pamut
150 g/m2, XS - 3XL

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
180 g/m2, XS - 2XL

női trikó
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CAMOUFLAGE 144

CAMO PURE C22

CAMOUFLAGE 149

32 33 34

32 33 34

32 33 34

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

UNISEX

SILICONE

C1

C1

C1

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll eltérő színű vállszalaggal megerősítve

unisex póló

íves szabású, oldalvarrással
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
megerősített vállpánt
rövidített ujjak
szilikon bevonat

női póló

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldalán terepszínű pánt
megerősített vállpánt

gyerek póló

Single Jersey, 100% pamut
4 év/110 cm, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

160 g/m2

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

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés
150 g/m2, XS - 2XL
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TRIUMPH 136CAMO TRIUMPH C36

00* 01 02 05*

04 07

CORE 142

00* 01 02 05*

14 44

95

169262

96 40 64

32 33 34 12*

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

MEN’S

12**

CAMOUFLAGE LS 166

32 33 34

UNISEX

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezalló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve
szélesebb pántok

női trikó

sztreccs anyag, jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve
szélesebb pántok

női trikó

Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - **85 % pamut, 15 % viszkóz, *80 % pamut, 15 % viszkóz, 5 % elasztán

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
180 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
180 g/m2, XS - 2XL

oldalvarrás nélkül
nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve
megerősített vállpánt

férfi trikó

Single Jersey, 100% pamut
160 g/m2, S - 2XL

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldalán 01 színű szalag
hosszú, terepszínű raglán ujjakkal

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

hosszú ujjú férfi póló
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FIT-T LS 119

FIT-T LS 169

FIT-T LS 121

00* 12* 01 02 05* 44 290609 16 0427 07

00* 12* 01 02 05* 44 0609 16 0427 07 63

00* 12* 01 05* 44 09 07 6362

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

MEN’S

testhezalló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

hosszú ujjú férfi póló

íves szabású, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

hosszú ujjú női póló

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

hosszú ujjú gyerek póló

Single Jersey, 100% pamut
4 év/110 cm, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

160 g/m2

Single Jersey, 100 % pamut
160 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02)

Single Jersey, 100 % pamut
160 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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SLIM 139

ELEGANCE 127

00* 01 02 07

00* 01 02 05*

07

4415 39

43

12* 93 95 04

63 4043

12* 05* 14 59 92 63

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

LONG SLEEVE 112

STREET LS 130

0107
00* 01

00
*12* 05*00

*

02

14

06

01

23

67

UNISEX

MEN’S

00 07 00

14 01 67

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezalló szabás, oldalvarrással
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
hosszú ujjú

hosszú ujjú női póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezalló szabás, oldalvarrással
V nyakú
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
hosszú raglán ujjak

hosszú ujjú női póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 80 % pamut, 15 % viszkóz,  5 % elasztán

 Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
180 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
180 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

oldalvarrással
elválasztó vállvarratok kontraszt csíkkal
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve
hosszú ujjú

kétszínű tervezéssel (kivéve a 00, 01 színt)
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
hosszú, raglán ujjú mandzsettával
1: 1 bordás mandzsetta 5 % elasztánnal

hosszú ujjú férfi póló

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

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

hosszú ujjú férfi póló
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Nem sokkal az első sima pólók után a 20. század 
elején jelentek meg a galléros pólók. A sokszor 
kényelmetlen fehér ingek helyettesítésére 
tervezték, amelyek akkoriban a mindennapi 
sportruházat részei voltak. A gallérral ellátott 
pólók különféle változatai nagy sikert arattak a 

különféle sportokban, mint például a golfban, a 
teniszben vagy a lovas pólóban; innen ered az angol 
név is: polo shirt. Végül a sporton kívül is szokásos 
viseletté vált, és ma már minden szekrényben 
megtalalható, mint az úgy nevezett „smart casual” 
stílus egyik pillére.

GALLÉROS PÓLÓK
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PIQUE POLO 203

PIQUE POLO 210

PIQUE POLO 222

00* 03* 12* 67 94 01 02 05* 14 15 44

95

0609

1639 92 9604 11083827 07 64

00* 12* 94 01 02 05* 14 15 44

9506 1692 04 1127 07 30 6496 40

00* 12* 01 02 05* 15 44 92 04 07 30 64

20 59

40

20 59

39

69*87

A2

87

A2

09

MEN’S

FAMILY

NEW COLOUR

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

NEW COLOUR

03*

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

galléros férfi piqué póló

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

galléros női piqué póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
keskeny gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

galléros gyerek piqué póló

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
200 g/m2, S - 5XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el 00, 01, 02, 

04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94; 5XL a érhető el  00, 01)

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
200 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el 00, 01, 07)

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
4 év/110 cm, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

200 g/m2
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URBAN 219

URBAN 220
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02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

SINGLE J. LS 211

PIQUE POLO LS 221

00* 94 01 02 14 07

00* 12* 94 01 02 05* 14 06 07

MEN’S

MEN’S

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel kontraszt csíkkal
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

galléros férfi piqué póló

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel kontraszt csíkkal
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

galléros női piqué póló

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
200 g/m2, S - 3XL

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
200 g/m2, XS - 2XL

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
gombolópánt 2 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
hosszú ujjú mandzsettaval

hosszú ujjú

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
hosszú ujjú

hosszú ujjú

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

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
200 g/m2, S - 3XL

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz * Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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COTTON 212

COTTON 213

00* 03* 12* 01 02 05* 15 44 06 39 04 07

00* 12* 01 02 05* 15 44 06 04 07 4039

62

03* 62

16 A2

16 A2

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

COTTON HEAVY 215

COTTON HEAVY 216

00* 01 02 05* 15 06 070412* 1644 A2

00* 01 02 05* 15 06 070412* 1644 A2

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

galléros férfi piqué póló

galléros női piqué póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

KÜLÖNÁLLÓ ZSEB A KÖNNYEBB EMBLÉMÁZÁSHOZ
Külön csomagolt zsebbel szállítjuk a könnyebb emblémázás érdekében. 
A nyomás vagy a hímzés még soha nem volt ilyen egyszerű!

oldalvarrás hasítékkal
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
különálló zseb a könnyebb emblémázáshoz

szűkített szabás oldalvarrás hasítékkal
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
különálló zseb a könnyebb emblémázáshoz

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

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

galléros férfi piqué póló

galléros női piqué póló

oldalvarrás hasítékkal 
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel 
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében 
belső nyakkivágás szalaggal díszítve 
vállaknál rögzítő varrással 

szűkített szabás oldalvarrás hasítékkal 
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel 
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében 
belső nyakkivágás szalaggal díszítve 
vállaknál rögzítő varrással 

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

Pique, 100 % pamut
220 g/m2, XS - 2XL
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SINGLE J. 202

SINGLE J. 223

00* 03* 12* 01 02 05* 15 44 06 39 04

07

00* 12* 01 02 05* 15 44 06 04 07 40

14 09 92

96

08

11 13

92 96

MEN’S

SILICONE

SILICONE

WOMEN’S

DUO

DUO

galléros férfi póló

galléros női póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral
gombolópánt 2 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
szilikon bevonat

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
szilikon bevonat

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés
180 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés
180 g/m2, S - 3XL (csak ezekben a színekben érhető el  00, 01, 02, 05, 07, 12)

72 73



Az ing az egyik legrégebbi ruházati cikk, amelyet 
még jelenleg is használnak. Míg eredetileg a 
fehérneműk része volt, a 18. század végére a 
társadalmi eseményeken is gyakori viseletté vált, 
és a múlt század folyamán a nők szekrényébe 

is bekerült. A modern formatervezés különféle 
anyagokat kombinál, a puplin és a sima szövéstől 
a mintás twillig, különböző fazonokkal, mindezt a 
tökéletes kényelem elérése érdekében.

INGEK
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CHIC 207

CHIC 214

00* 01 15 07

00* 01 15 07

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

STYLE LS 209

STYLE LS 229

00* 01 15 07

00* 01 15 07

STYLE 218

00* 01 15 07

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

rövid ujjú férfi ing

rövid ujjú ing női

egyenes szabás, oldalvarrással
hátsó rész dupla letűzéssel és hajtással
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
rávarrt mellzseb
gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)

hátrész szimpla letűzéssel és szűkítővarrásal
derékrész szűkítővarással
mellrész szegéllyel díszítve
dupla, nyitott nyakú ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

Puplin, 100 % pamut
120 g/m2, S - 3XL

Puplin, 100 % pamut
120 g/m2, XS - 2XL

hosszú ujjú férfi ing

hosszú ujjú ing női

egyenes szabás, oldalvarrással
hátsó rész dupla letűzéssel és hajtással
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
rávarrt mellzseb
hosszú ujjú, kerek mandzsettával és 1 gombbal
gombok a szövet színében (plusz 2 tartalék gombbal)

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
mellrész és derék szűkítővarrásal
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
hosszú ujjú szögletes mandzsettával és 2 gombbal
gombok a szövet színében (plusz 2 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

Puplin, 100 % pamut
125 g/m2, S - 3XL

Puplin, 100 % pamut
125 g/m2, XS - 2XL

3/4-es ujjú ing női

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátrész szűkítővarással
mellrész és derék szűkítővarrásal
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
3/4-es ujjú, egyenes, széles mandzsetta hosszú vágással
gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

Puplin, 100 % pamut
125 g/m2, XS - 2XL
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A 30-as években a pulóvereket úgy készítették, 
hogy a hidegebb időben dolgozó kétkezi 
munkásoknak megfeleljenek. Az eredetileg 
egyszerűen vastagabb, hosszú ujjú pólók 
megóvták a munkásokat az időjárástól, anélkül, 

hogy mozgásukat vagy kényelmüket korlátozták 
volna. A pulóverek viselése a 70-es évektől 
kezdett fellendülni a hip-hop kultúra részeként és 
szimbólumaként.

PULÓVEREK
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BREAK 840

BREAK 841

00* 01 02 04 07

00* 01 02 04 07

NEW PRODUCT

MEN’S

WOMEN’S

DUO

NEW PRODUCT

LABEL FREE

DUO

NEW PRODUCT

LABEL FREE

RECYCLED

RECYCLED

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

12

12

Új termék. Raktáron: 2022 első negyedévében.

minősített újrahasznosított poliészter
címkementes - könnyen átmárkázható
egyenes szabás oldalvarrással
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal

felső férfi

felső női

Futter, nem bolyhos belső oldal
80 % pamut, 20 %-ban újrahasznosított poliészter 

280 g/m2, S - 3XL

minősített újrahasznosított poliészter
címkementes - könnyen átmárkázható
enyhén karcsúsított szabás oldalvarrással
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal

Futter, nem bolyhos belső oldal
80 % pamut, 20 %-ban újrahasznosított poliészter

280 g/m2, XS - 2XL

A szálak fogyasztás során használt műanyagok (PET-palackok, poliészter ruházat és egyéb hulladékok) 
újrahasznosításával készülnek. 

ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIÉSZTER

80 81



TRENDY ZIPPER 410

TRENDY ZIPPER 411

00*

TRENDY ZIPPER 412

12* 01 0602 05* 44 62 07

40

00* 01 05* 44 62 07 40

1636

00* 12* 01 0602 05* 44 62 071636

MEN’S

NEW COLOUR

FAMILY

WOMEN’S

KIDS

NEW COLOUR

FAMILY

FAMILY

NEW COLOUR

CAPE 413

CAPE 414

00* 12* 01 02 05* 04 0706

40

44 1636

00* 12* 01 02 05* 04 070644 1636

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

67

67

0467

0467

03

03

03

03

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.

egyenes szabás oldalvarrással
műanyag cipzár teljes hosszban
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

férfi felső

enyhén karcsúsított szabás oldalvarrással
műanyag cipzár teljes hosszban
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

női felső

Futter, bolyhos belső oldallal
65 % pamut, 35 % poliészter

300 g/m2, S - 3XL

Futter, bolyhos belső oldallal
65 % pamut, 35 % poliészter

300 g/m2, XS - 2XL

egyenes szabás oldalvarrással
műanyag cipzár teljes hosszban
bélelt kapucni zsinór nélkül
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

gyerek felső

Futter, bolyhos belső oldallal
65 % pamut, 35 % poliészter

300 g/m2, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm,10 év/146 cm, 12 év/158 cm

férfi felső

női felső

egyenes szabás oldalvarrással
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
rávarrt kenguru zseb 
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

enyhén karcsúsított szabás oldalvarrással
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
rávarrt kenguru zseb 
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

Futter, bolyhos belső oldallal 
65 % pamut, 35 % poliészter

320 g/m2, S - 3XL

Futter, bolyhos belső oldallal 
65 % pamut, 35 % poliészter

320 g/m2, XS - 2XL

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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CAMO ZIPPER C19

CAMO ZIPPER C20

32 33 34

32 33 34

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

férfi felső

női felső

egyenes szabás oldalvarrással
fordított cipzár teljes hosszban
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakrész belső oldala szalaggal
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
kontraszt elemek
bolyhos belső oldal

íves szabású, oldalvarrással
fordított cipzár teljes hosszban
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakrész belső oldala szalaggal
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
kontraszt elemek
bolyhos belső oldal

Futter, bolyhos belső oldal, 
65 % pamut, 35 % poliészter

300 g/m2, S - 3XL

Futter, bolyhos belső oldal, 
65 % pamut, 35 % poliészter

300 g/m2, XS - 2XL
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MERGER 415

MERGER 416

N1M3 M1 M2 M5 N6 M7 M8

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

N1M3 M1 M2 M5 N6 M7 M8

ADVENTURE 407

VIVA 409

12* 01 02 05* 0706

00* 01 02 05* 0706

09

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

12**

ELASTANE

ESSENTIAL 406

00* 01 02 05* 070667 1169*

MEN’S

KIDS

NEW COLOUR

0403 12

NEW COLOUR

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.

férfi felső

női felső

egyenes szabás oldalvarrással
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
raglán ujjak duplavarrással
2:2 bordás kötésű szegély, nyakkivágás és mandzsetták 5 % elasztánnal
szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)
hurkolt belső oldal

egyenes szabás oldalvarrással
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
raglán ujjak duplavarrással
2:2 bordás kötésű szegély, nyakkivágás és mandzsetták 5 % elasztánnal
szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)
hurkolt belső oldal

Futter, hurkolt belső oldal, 
65 % poliészter, 35 % pamut

280 g/m2, S - 3XL

Futter, hurkolt belső oldal, 
65 % poliészter, 35 % pamut

280 g/m2, XS - 2XL

férfi felső

női felső

Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - * 85 % pamut, 15 % viszkóz; ** 64 % pamut, 33 % poliészter, 3 % elasztán

egyenes szabás oldalrészekkel
fémcipzár teljes hosszban
2:2 bordás kötésű állógallér és oldalrészek 5 % elasztánnal
belső nyakkivágás kontrasztos szalaggal megerősítve
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű alsó szegély, mandzsetták és zsebszegélyek 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

sztreccs anyag, jobb formatartás
karcsúra szabott oldalrésszel
ezüstszínű cipzár teljes hosszban
2:2 bordás kötésű állógallér és oldalrészek 5 % elasztánnal
beslő nyakszegély saját színű anyagból
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű alsó szegély, mandzsetták és zsebszegélyek 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

Futter, bolyhos belső oldallal 
65 % pamut, 35 % poliészter

300 g/m2, S - 3XL

Futter, bolyhos belső oldallal 
97 % pamut, 3 % elasztán

300 g/m2, XS - 2XL

férfi/gyerek felső

egyenes szabás oldalvarrással
2:2 bordás kötésű szegély, nyakkivágás és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

Futter, bolyhos belső oldallal 
65 % pamut, 35 % poliészter

300 g/m2, S - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el 01, 02, 12), 
10 év/146 cm, 12 év/158 cm
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A 20. század közepén merültek fel az első 
kérdések a textilipar fenntarthatóságával 
kapcsolatban - ezekkel együtt megjelentek 
az újrahasznosított műanyagokból, például 
poliészterből, poliamidból és elasztánból 
készített szálak. Ezeket rövid időn belül tovább 

fejlesztették más anyagokká, ilyen volt többek 
között a polár is. Előszerettel használják a sport és 
szabadtéri tevékenységeknél, mint hőtartó, fűtő 
réteg, valamint az önálló kényelmi ruházatban is 
gyakori a megjelenése.

POLÁROK
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RECYCLED

RECYCLED

MEN’S

WOMEN’S

NEW PRODUCT

LABEL FREE

NEW PRODUCT

LABEL FREE

SHIFT 850

SHIFT 851

NEW PRODUCT

00* 01 M1 M3 M9

DUO

DUO

00* 01 M1 M3 M9

Új termék. Raktáron: 2022 első negyedévében.

minősített újrahasznosított poliészter
címkementes - egyedileg márkázható
fordított cipzár teljes hosszban
belső nyakrész szegéllyel
cipzáras zsebek
dekoratív varrás
kontraszt elemek

micropolár női

Mikropolár, 100 % -ban újrahasznosított poliészter
300 g/m2, S - 3XL

micropolár férfi

minősített újrahasznosított poliészter
címkementes - egyedileg márkázható
enyhén karcsúsított szabás oldalvarrással
fordított cipzár teljes hosszban
belső nyakrész szegéllyel
cipzáras zsebek
dekoratív varrás
kontraszt elemek

Mikropolár, 100 % -ban újrahasznosított poliészter
300 g/m2, XS - 2XL
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FROSTY 527

FROSTY 528

00*

FROSTY 529

01 02 05* 44 0724 92

00* 01 02 05* 44 0724 92 40

00* 02 44 0792 40

MEN’S

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

ANTIPILLING

ANTIPILLING

ANTIPILLING

94 94 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94

94 9494 94 94 94 94 94

94 9494 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94

EXIT 525

HORIZON 520

00* 01 02 05* 44 0724 92 40

ANTIPILLING

ANTIPILLING

UNISEX

MEN’S

94 94 94 94 94 94 94 94 94

67 94 01 02 05* 1662 07

94 94 94 94 94 94 94 94 94

PRACTIC 519

00* 01 02 05*36 11

ANTIPILLING

UNISEX

23

hőtartó anyag
cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
dekoratív varrás
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

férfi polár felső

hőtartó anyag
ívelt szabás
cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
dekoratív varrás
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

női polár felső

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
220 g/m2, S - 4XL

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
220 g/m2, XS - 3XL

hőtartó anyag
cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
dekoratív varrás
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

gyerek polár felső

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
220 g/m2, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm,10 év/146 cm, 12 év/158 cm

hőtartó anyag
cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
dekoratív varrás
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

unisex polár mellény

hőtartó anyag
rövid műanyag cipzár
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ujjvégek elasztikus szalaggal
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

férfi polár felső

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
220 g/m2, XS - 3XL

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
280 g/m2, S - 3XL

2 az 1-ben - sapka és nyakmelegítő
hőtartó anyag
állítható húzózsinór egyik oldalon 01 színben
dekoratív varrás
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

unisex polár sapka

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
240 g/m2, uni
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A kültéri ruházatnak mechanikus tartóssággal, 
szél- és vízállósággal, jó hőszigeteléssel  kell 
rendelkeznie - ugyanakkor légáteresztőnek is 
kell lennie. A mindezeket ötvöző áttörés a 70-es 
években bevezetett softshell anyag. Univerzális 

tulajdonságainak köszönhetően helyettesíti a 
rétegelt ruházatot. A Softshell az összes igény 
kielégítésére készült, és tökéletes védelmet nyújt 
az időjárás ellen.

OUTDOOR
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VALLEY 536

VALLEY 537

01 02 0736

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

ELASTANE

ELASTANE

01 02 0736

férfi softshell kabát

női softshell kabát

3-régetű softshell membránnal
vállbetét
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek fordított cipzárral
belső cipzáros mellzseb
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ívelt, hátul kissé hosszított alj 
fényvisszaverő elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

3-régetű softshell membránnal
ívelt szabás
vállbetét
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek fordított cipzárral
belső cipzáros mellzseb
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ívelt, hátul kissé hosszított alj 
fényvisszaverő elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán; TPU membrán; mikropolár: 
100 % poliészter, vízállóság 14 000 mm, légáteresztő-képesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m2, S - 3XL

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán; TPU membrán; mikropolár: 
100 % poliészter, vízállóság 14 000 mm, légáteresztő-képesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m2, XS - 2XL
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PERFORMANCE 522

PERFORMANCE 521

01 02 05* 07

00*

36 62

01 02 05* 0736 62

MEN’S

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

FAMILY

FAMILY

ELASTANE

ELASTANE

PERFORMANCE 535

01 02 05* 0736 62

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

FAMILY

KIDS

ELASTANE

3-régetű softshell membránnal
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
eltávolítható kapucni
állítható ujjvégek tépőzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

férfi softshell kabát

3-régetű softshell membránnal
ívelt szabás
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
eltávolítható kapucni
állítható ujjvégek tépőzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

női softshell kabát

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán, TPU membrán; Mikropolár: 
100 % poliészter, vízállóság 14 000 mm, légáteresztő-képesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m², S - 3XL

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán, TPU membrán; Mikropolár: 
100 % poliészter, vízállóság 14 000 mm, légáteresztő-képesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m², XS - 2XL

3-régetű softshell membránnal
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
eltávolítható kapucni
állítható ujjvégek tépőzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
szegett, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

gyerek softshell kabát

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán, TPU membrán; Mikropolár: 
100 % poliészter, vízállóság 14 000 mm, légáteresztő-képesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m2, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm,10 év/146 cm, 12 év/158 cm
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PACIFIC 3 in 1 533 PACIFIC 3 in 1 534

01 0736 44

DUO

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

3 IN 1 

01 0736 44

3 az 1-ben multifunkcionális használat 

Külső dzseki: 
ívelt szabás
vízálló cipzár állvédővel a végén
eltávolítható kapucni megerősített felső résszel
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
rejtett zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
ragasztott illesztések
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
kontraszt elemek

Belső polár: 
eltávolítható belső polár dzseki
műanyag cipzár teljes hosszban
rejtett zsebek 
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
kontraszt elemek
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán

jacket női

Külső dzseki: vászonkötés, 100 % poliészter, 
belső TPU fehér bevonat, vízálló 8 000 mm, légáteresztő 5 000g/m²/24 hod

130 g/m²
Belső polár: 100 % poliészter bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán

220 g/m2, XS - 2XL

3 az 1-ben multifunkcionális használat 

Külső dzseki: 
vízálló cipzár állvédővel a végén
eltávolítható kapucni megerősített felső résszel
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
rejtett zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
ragasztott illesztések
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
kontraszt elemek

Belső polár: 
eltávolítható belső polár dzseki
műanyag cipzár teljes hosszban
rejtett zsebek 
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
kontraszt elemek
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán

jacket férfi

Külső dzseki: vászonkötés, 100 % poliészter, 
belső TPU fehér bevonat, vízálló 8 000 mm, légáteresztő 5 000g/m²/24 hod

130 g/m²
Belső polár: 100 % poliészter bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán

220 g/m2, S - 3XL
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NANO 531

NANO 532

NANOTEX® RESISTS SPILLS

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

01 02 0736

01 01624444 62 0101

01 02 0736

01 01624444 62 0101

férfi softshell kabát

női softshell kabát

3-régetű softshell membránnal
különleges softshellanyag
Nanotex® felületi kezelés, ami megakadályozza a víz beszivárgását
teljes hosszúságú cipzár hajtókával
kapucni húzózsinórral
állítható kapucni és ujjvégek tépőzárral
zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek

3-régetű softshell membránnal
különleges softshellanyag
Nanotex® felületi kezelés, ami megakadályozza a víz beszivárgását
ívelt szabás
teljes hosszúságú cipzár hajtókával
kapucni húzózsinórral
állítható kapucni és ujjvégek tépőzárral
zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek

Softshell: 100 % poliészter, Nanotex®  kezeléssel; TPU membrán; Perforált 
mikropolár: 100 % poliészter vízállóság 5 000 mm,légáteresztő-képesség 600 g/m²/24 óra

280 g/m2, S - 3XL

Softshell: 100 % poliészter, Nanotex®  kezeléssel; TPU membrán; Perforált 
mikropolár: 100 % poliészter vízállóság 5 000 mm,légáteresztő-képesség 600 g/m²/24 óra

280 g/m2, XS - 2XL

Tanúsítvánnyal rendelkező, nanotechnológia segítségével átalakított anyag, melynek 
eredményeként a szövet taszítja a folyadékokat, meghosszabbítja az élettartamot, megtartja 
a természetes lágyságot és lehetővé teszi a természetes légzést.
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COOL 515

COOL 514

WINDY 524

01

44

02

62

92

36

07

36

44

36

01 02 05* 06 91 0790

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

WINDPROOF

UNISEX

44 62 36 3636

01

44

02

62

92

36

07

36

44

3644 62 36 3636

VISION 517

VISION 516

00*

BODY WARMER 509

01 02 07

00
*

01 02 06 07

36

62 6236

59

36 36

00* 01 02 0736

62 6236

59

36

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

SOFTSHELL

SOFTSHELL

MEN’S

ELASTANE

ELASTANE

62 6236 36 36

62 6236 00 36

3636 3636
01
01

01
01

3-régetű softshell membránnal
fordított cipzár teljes hosszban
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
rejtett zsebek fordított cipzárral
mellzseb rejtett cipzárral az elválasztó varrásban
ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt és fényvisszaverő elemek

férfi dzseki

3-régetű softshell membránnal
ívelt szabás
fordított cipzár teljes hosszban
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
rejtett zsebek fordított cipzárral
mellzseb rejtett cipzárral az elválasztó varrásban
ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt és fényvisszaverő elemek

női dzseki

Softshell: 100 % poliészter, TPU membrán
vízállóság 5 000 mm, légáteresztőképesség 2 000 g/m²/24 óra

210 g/m², S - 3XL

Softshell: 100 % poliészter, TPU membrán
vízállóság 5 000 mm, légáteresztőképesség 2 000 g/m²/24 óra

210 g/m², S - 2XL

könnyű szélálló anyag
teljes hosszúságú cipzárral
rejtett kapucni a gallérban
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
rejtett zsebek 
könnyen hordozható, különálló kis tasakba hajtogatható

unisex széldzseki

Vászonkötés, 100 % poliészter, PA bevonat
S - 3XL

2-régetű softshell
cipzár teljes hosszban állvédővel
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
cipzáras zsebek az elválasztó varrásban elrejtve
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

férfi softshell mellény

2-régetű softshell
ívelt szabás
cipzár teljes hosszban állvédővel
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
cipzáras zsebek az elválasztó varrásban elrejtve
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

női softshell mellény

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán; Polár, 100 % poliészter
280 g/m², S - 3XL

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán; Polár, 100 % poliészter
280 g/m², XS - 2XL

műanyag cipzár teljes hosszban állvédővel
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
rejtett zsebek 
2 belső mellzseb
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
kontraszt elemek
polár bélés bolyhosodás ellen kezelve

férfi mellény

Rip Stop, 100 % poliamid, belső ezüst bevonat
bélés: polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve

300 g/m², S - 3XL
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A múlt században sportruházatként használt 
kabátok, ingek és egyenruhák készítésénél szigorú 
szabályok határozták meg hogyan és milyen 
anyagból kell készüljenek. Mivel a sport, mint a 
mindennapi stressz elől való menekülés a modern 

életmód szerves részévé vált, megváltozott a 
sportruházat is. Legyen kényelmes, szellős és 
funkcionális, ezek az új elvek segítik a gyorsan 
száradó és lélegző anyagok elterjedését.

ACTIVE
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RECYCLED

RECYCLED

CHANCE 810

CHANCE 811

00* 01

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

FLAT

FLAT

COOL

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

NEW PRODUCT

LABEL FREE

NEW PRODUCT

LABEL FREE

NEW PRODUCT

M1 M2 M3 M9

00* 01 M1 M2 M3 M9

Új termék. Raktáron: 2022 első negyedévében.

minősített újrahasznosított poliészter
gyorsan száradó anyag
címkementes - egyedileg márkázható
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
lapos vállvarratok
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
díszítő varrás
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

férfi póló

minősített újrahasznosított poliészter
gyorsan száradó anyag
címkementes - egyedileg márkázható
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
laza szabású, oldalvarrással
lapos vállvarratok
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
japán ujjú
díszítő varrás
ívelt alsó szél
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

női póló

Interlock pique, 100 % - ban újrahasznosított mikropoliészter
140 g/m², S - 3XL

Interlock pique, 100 % - ban újrahasznosított mikropoliészter
140 g/m², XS - 2XL
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FANTASY 124

FANTASY 140

FANTASY 147

00* 01 02 05* 44 9516 04 0790 88 91

00* 01 02 05* 44 95 0790 88 91 89

00* 01 02 05* 44 9516 04 0790 88 91 89

MEN’S

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

EXTRA DRY

EXTRA DRY

EXTRA DRY

gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
oldalvarrással
Különlegesen kialakított nyakkivágás
megerősített vállpánt
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

férfi póló

sztreccs anyag, jobb formatartás
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
testhezalló szabás, oldalvarrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

női póló

gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
oldalvarrással
Különlegesen kialakított nyakkivágás
megerősített vállpánt
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

gyerek póló

Interlock pique, 100 % poliészter
150 g/m2, S - 3XL

Interlock pique, 100 % poliészter
150 g/m2, XS - 2XL

Interlock pique, 100 % poliészter
150 g/m2, 6 év/122 cm, 134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm
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DESTINY 175

DESTINY 176

00* 01 02 05* 07889092

00* 01 02 05* 07889092 89

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

FLAT

FLAT

COOL

COOL

ELASTANE

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

STICKER 

STICKER 

12

12

RACER 167

PRIDE 168

00* 36 01 44 07 8990

00* 36 01 44 0790

WOMEN’S

UNISEX

EXTRA DRY

EXTRA DRY

VICTORY 217

00* 01 0702 62

UNISEX

EXTRA DRY

férfi póló

női póló

sztreccs gyorsan száradó anyag
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
ideális sport- és szabadidős tevékenységekre
karcsú illesztés az oldalrészekkel
dekoratív, elsimuló varrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
rövid raglán ujjak
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)
eltávolítható címke

sztreccs gyorsan száradó anyag
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
ideális sport- és szabadidős tevékenységekre
karcsú illesztés az oldalrészekkel
dekoratív, elsimuló varrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
rövid raglán ujjak
eltávolítható címke

Single Jersey, 95 % mikropoliészter, 5 % elasztán
160 g/m², S - 3XL

Single Jersey, 95 % mikropoliészter, 5 % elasztán
160 g/m², XS - 2XL

LAPOS VARRATOK
Kétoldalas, lapos öltés, amely maximális kényelmet biztosít.

sima, gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
íves szabású, oldalvarrással
sport-hátú trikó
mélyebb, kerek nyakkivágás
nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

női top

sima, gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
oldalvarrással
nyakrész saját anyagával szegélyezve
váll vállszalaggal megerősítve
hosszú ujjú
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

unisex póló

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

Double Face, 100 % poliészter
130 g/m2, XS - 4XL (4XL csak 00 fehér színben)

gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekre
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
alkalmas szublimációra (világos színek)

galléros férfi piqué póló

Interlock pique, 100 % poliészter
150 g/m2, S - 3XL
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DIRECT 417

DIRECT 418

00* 01 02 07

00* 01 02 07

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

ELASTANE

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

STICKER 

STICKER 

12

12

STICKER LABEL

WARM

WARM

sztreccs polár férfi

sztreccs polár női

sima, rugalmas, gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
oldalvarrással
fordított cipzár teljes hosszban
kapucni állvédővel
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak
cipzáras zsebek
elasztikus szegély
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

sima, rugalmas, gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
karcsúra szabott oldalrésszel
fordított cipzár teljes hosszban
kapucni állvédővel
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak 
cipzáras zsebek
elasztikus szegély
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

Stretch Fleece, 95 % micropoliészter, 5 % elasztán
240 g/m², S - 3XL

Stretch Fleece, 95 % micropoliészter, 5 % elasztán
240 g/m², XS - 2XL

Nyom nélkül eltávolítható öntapadós címke.
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REST 614

REST 615

00* 01

NEW PRODUCT

02 0712*

00* 01 02 0712*

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 75 % pamut, 25 % viszkóz
Új termék. Raktáron: 2022 első negyedévében.

ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
enyhén szűkített szabású szárak
2:2 kötésű derékrész 5 % elasztánnal, zsinórral állítható
oldalsó ferde zseb
2:2 kötésű alsó szegély 5 % elasztánnal
díszítő varrás
nem bolyhos belső oldal

férfi nadrág

női nadrág

Futter, nem bolyhos belső oldal
80 % pamut, 20 % poliészter

280 g/m², S - 3XL

ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
enyhén szűkített szabású szárak
2:2 kötésű derékrész 5 % elasztánnal, zsinórral állítható
oldalsó ferde zseb
2:2 kötésű alsó szegély 5 % elasztánnal
díszítő varrás
nem bolyhos belső oldal

Futter, nem bolyhos belső oldal
80 % pamut, 20 % poliészter

280 g/m², XS - 2XL
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BREEZE 820

MILES 612

MILES 613

00* 01 02 05* 07

00* 01 02 05* 07

00* 01 02 05* 07

MEN’S

EXTRA DRY

EXTRA DRY

KIDS

MEN’S

EXTRA DRY

12

12

COMFORT 607

COMFORT 608

COMFY 611

00* 01 02 05*

00* 01 02 05* 0712*

01 02 05*12*

MEN’S

WOMEN’S

KIDS

FAMILY

FAMILY

MEN’S

12*

vízálló, lélegző, fluoreszkáló anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
oldalvarrással
vállvarratok kissé előre tolva
nyakrész saját anyagával szegélyezve
ujjkivágása saját anyagával szegélyezve
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

férfi atléta

gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
térd feletti hosszúság
elasztikus övrész,  zsinórral állítható
kis belső zseb
oldalsó zseb
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

férfi rövidnadrág

gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
térd feletti hosszúság
elasztikus övrész,  zsinórral állítható
kis belső zseb
oldalsó zseb
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

gyerek rövidnadrág

Interlock pique, 100 % poliészter
150 g/m2, XS - 2XL

Interlock pique, 100 % mikropoliészter
150 g/m2, S - 3XL

Interlock pique, 100 % mikropoliészter
150 g/m2, 6 év/122 cm, 134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

férfi/gyerek melegítőnadrág

női melegítőnadrág

férfi rövidnadrág

ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
nyitott alsó szegélyek
elasztikus övrész,  zsinórral állítható
oldalsó zseb

ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
nyitott alsó szegélyek
széles, elasztikus övrész,  zsinórral állítható

Futter, hurkolt belső oldal
65 % pamut, 35 % poliészter

300 g/m², S - 3XL, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

Futter, hurkolt belső oldal
65 % pamut, 35 % poliészter

300 g/m², XS - 2XL

ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
nyitott alsó szegélyek
elasztikus övrész,  zsinórral állítható
oldalsó rejtett zseb

Futter, hurkolt belső oldal
65 % pamut, 35 % poliészter

300 g/m², S - 3XL

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

00* 01 02

00* 01 0212*

00* 01 02 0712*

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

női leggings

női nadrág

női szoknya-short

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 80 % pamut, 15 % viszkóz,  5 % elasztán

sztreccs anyag, jobb formatartás
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
karcsúsított szabás oldalvarrások nélkül
elasztikus övrész

sztreccs anyag, jobb formatartás
ideális sport- és szabadidős tevékenységekre
nyitott alsó szegélyek
széles, elasztikus övrész
oldalsó ferde zseb
alsó szegély elasztikus szalaggal

2 az 1-ben szoknya belső shorttal
sztreccs anyag, jobb formatartás
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
rövid, “A” alakú szabás
széles, elasztikus övrész,  zsinórral állítható

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
190 g/m2, XS - 3XL

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
200 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
200 g/m2, XS - XL
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Ez a trend 150 éve van velünk, amikor az első 
napvédővel ellátott sapka a baseball egyenruhák 
része lett, védve a játékosok szemét a napfénytől. 
Ezek a sapkák, a csapat logójával, először a 
rajongók körében terjedtek el, és gyorsan 

eljutottak milliók szekrényébe. Manapság a 
sapkák sokféle formában és méretben kaphatók 
- egyenes vagy ívelt napellenzővel - és továbbra is
nagyon divatosak.

SAPKÁK & SÁLAK

122 123



6P 305

6P KIDS 303

5P 307

00* 67 01 02 05* 14 15 44 0609 163962 04 1108 1307 43

00* 01 02 05* 15 9262 04 11 07 30 64

00* 01 02 05* 14 16 0408 07

A2

0609 1125 4467

UNISEX

KIDS

UNISEX

25 92

unisex baseball sapka

gyerek baseball sapka

unisex baseball sapka

hatpaneles szabás
összekapcsolt 2 első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
rézkapcsokkal állítható méret

hatpaneles szabás
összekapcsolt 2 első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
tépőzárral állítható méret

Bordázott szövet, 100 % pamut
340 g/m2, állítható

Bordázott szövet, 100 % pamut
340 g/m2, állítható

ötpaneles szabás
összekapcsolt első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
rézkapcsokkal állítható méret

Bordázott szövet, 100 % pamut
340 g/m2, állítható
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6P RAP 302

5P RAP 301

00* 01 02 05* 0725

00* 01 02 05* 11 07 6425 0609 92 96 40

UNISEX

UNISEX

unisex baseball sapka

hatpaneles szabás
összekapcsolt 2 első panel
varrott, lapos felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
állítható méret műanyag pattent gombokkal
eltávolítható címke a felső részen

Bordázott szövet, 100 % pamut
340 g/m2, állítható

ötpaneles szabás
összekapcsolt első panel
varrott, lapos felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
állítható méret műanyag pattent gombokkal
eltávolítható címke a felső részen

Bordázott szövet, 100 % pamut
340 g/m2, állítható

unisex baseball sapka
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SUNVISOR 310

LATINO 324

CAMO LATINO C24

00* 01 02 05* 04 07

00* 01 02 05* 070951

32 33 34

UNISEX

UNISEX

UNISEX

CLASSIC 304

00* 01 02 05* 070615 04

UNISEX

6P SANDWICH 306

00*

0202
67
00

01

0808
0200*

00

05*00*

00

0600*

00

16
00

04

0101
08

0101
2700*

00

0700*

00

00*

00

25

UNISEX

unisex napellenző

unisex baseball sapka

varrott, enyhén hajlított felső rész
frottír nedvszívó pánt
műanyag kapoccsal állítható méret

“military” stílusú szabás
varrott, enyhén hajlított felső rész
nedvszívó pánt
tépőzárral állítható méret

Bordázott szövet, 100 % pamut
280 g/m2, állítható

Szövött anyag, 100 % pamut
230 g/m2, állítható

“military” stílusú szabás
varrott, enyhén hajlított felső rész
nedvszívó pánt
tépőzárral állítható méret

Bordázott szövet, 100 % pamut
230 g/m2, állítható

unisex baseball sapka

hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
varrások belső szegéssel
fejkerület 61 cm

Bordázott szövet, 100 % pamut
260 g/m2, uni

unisex kalap

unisex baseball sapka

hatpaneles szabás
összekapcsolt 2 első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész kontraszt csíkkal
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
rézkapcsokkal állítható méret

Bordázott szövet, 100 % pamut
340 g/m2, állítható
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FANCY 329

RELAX 327

TWISTER 328

00* 01 04 07

00* 01 05* 07 64

15 44 62 11

00* 01 0415 89

8944 90

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

unisex/gyerek kendő

unisex/gyerek kendő

háromszögű szabás
varrott szélek
többcélú használat 
68 x 68 x 96 cm

háromszögű szabás
gyorsan száradó anyag
körbeszegett
többcélú használat 
65 x 65 x 92 cm

Single Jersey, 100 % pamut
160 g/m2, uni

Interlock, 100 % poliészter
120 g/m2, uni

körkörös szabás
gyorsan száradó anyag
többcélú használat (variációk a csomagoláson feltüntetve)
50 × 26 cm

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

unisex/gyerek kendő
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Az ilyen kiegészítők napi szükségletek, akár az 
otthoni dekoráció részeként is. Könnyű és egyenes 
szövet előzte meg a mai törülközőket, a későbbi 
hurkolt szöveteket úgy tervezték, hogy a vizet 
könnyen felszívják – és mindemellett kellemes 

érzés legyen a bőrnek. Hasonlóképpen, a táskák is 
egyszerű használati tárgyak voltak, míg manapság 
sokféle mintázattal és színnel divatos kiegészítővé 
váltak – valamint az egyik legnépszerűbb 
promóciós cikké.

FROTTÍR 
& TÁSKÁK
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ENERGY 912

EASYGO 922

00* 01 079092

00* 01 05* 07

93 14 44 49 89 64

9244 0410

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

SMART 911

00* 01 079244 59 49 89 6490

UNISEX

HANDY 900

00* 01 05* 0744 0410 9562 9293 49 64

UNISEX

SHOPPER 921

00* 01 0744 4905* 62 92 0410 93

UNISEX

CARRY 901

00* 01 0710 05*

UNISEX

unisex/gyerek hátizsák

unisex/gyerek hátizsák

húzózsinórral zárható
2 polészter húzózsinór 01 színben
fényvisszaverő elemek az alsó sarkakon
belső cipzáros zseb 20 x 23 cm
tornazsák mérete 45 x 34 cm

közepes grammsúlyú pamut tornazsák
húzózsinórral zárható
2 poliészter húzózsinór saját színben
sarokrészek dupla anyaggal és fémgyűrűkkel megerősítve
belső cipzáros zseb 20 x 23 cm
tornazsák mérete 47 x 37 cm

Szövött anyag, 100 % poliészter
70 - 80 g/m2, uni

Vászonkötés, 100 % pamut
195 g/m2, uni

bevásárlótáska

praktikus és könnyen kis táskává alakítható
a pántok hosszúsága lehetővé teszi a táska hordását kézben vagy vállon
könnyen összehajtható kis méretre
saját anyagával szegélyezve
táska méret 40 x 40 cm, pántok 50 x 3,5 cm

Szövött anyag, 100 % poliészter
40-50 g/m2, uni

bevásárlótáska

alacsony grammsúlyú pamut táska
praktikus és kompakt
a pántok hosszúsága lehetővé teszi a táska hordását kézben vagy vállon
keresztvarrás a pántokon az ellenállóság érdekében
táska méret 42 x 38 cm, pántok 60 x 2,5 cm

Szövött anyag, 100 % pamut
90 g/m2, uni

bevásárlótáska

közepes grammsúlyú pamut táska
praktikus és kompakt
a pántok hosszúsága lehetővé teszi a táska hordását kézben vagy vállon
keresztvarrás a pántokon az ellenállóság érdekében
táska méret 45 x 40 cm, pántok 70 x 2,5 cm

Vászonkötés, 100 % pamut
 195 g/m2, uni

bevásárlótáska

magas grammsúlyú pamut táska
szabás oldalrészekkel
praktikus és kompakt
a pántok hosszúsága lehetővé teszi a táska hordását kézben vagy vállon
keresztvarrás a pántokon az ellenállóság érdekében
táska méret 43 x 43 x 12 cm, pántok 70 x 2,5 cm

Szövött anyag, 100 % pamut
280 g/m2, uni

134 135



ORGANIC HAND TOWEL 916

ORGANIC TOWEL 917

ORGANIC BATH TOWEL 918

00*

00*

00*

25 0221

25 0221

25 0221

UNISEX

UNISEX

UNISEX

ORGANIC

ORGANIC

ORGANIC

kéztörlő

fürdőlepedő

tanúsított biopamut
magas grammsúlyú frottír
dekoratív dupla bordűr 
puha és erős nedvszívóképességű anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

tanúsított biopamut
magas grammsúlyú frottír
dekoratív dupla bordűr 
puha és erős nedvszívóképességű anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

Frottír, 100 % organikus pamut GOTS
450 g/m², 30 × 50 cm, bordűr: 3,5 cm, 1,5 cm

Frottír, 100 % organikus pamut GOTS
450 g/m², 50 × 100 cm, bordűr: 3,5 cm, 1,5 cm

tanúsított biopamut
magas grammsúlyú frottír
dekoratív dupla bordűr 
puha és erős nedvszívóképességű anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy
bordűr: 3,5 cm, 1,5 cm

Frottír, 100 % organikus pamut GOTS
450 g/m², 70 × 140 cm

törölköző
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TOWEL 450 903

BATH TOWEL 450 905

00* 25 01 02 05* 06 92 04 07A2 4944

UNISEX

UNISEX

00* 25 01 02 05* 06 92 04 07A2 4944

HAND TOWEL 350 907

TOWEL 350 908

BATH TOWEL 350 909

00* 24 05* 16 95 96 23 30 47

00* 24 05* 16 95 96 23 30 47

00* 24 05* 16 95 96 23 30 47

UNISEX

UNISEX

UNISEX

fürdőlepedő

magas grammsúlyú szövött pamut frottír
dekoratív bordűr mindkét oldalon
puha és nedvszívó anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

Frottír, 100 % pamut
450 g/m2, 50 × 100 cm, bordűr 3,5 cm

magas grammsúlyú szövött pamut frottír
dekoratív bordűr mindkét oldalon
puha és nedvszívó anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

Frottír, 100 % pamut
450 g/m2, 70 × 140 cm, bordűr 3,5 cm

törölköző

Bambusz frottír termékeinket a MALFINI Premium® kollekcióban találja meg a 197. oldalon.

BAMBUSZ TERMÉKEK

kéztörlő

fürdőlepedő

törölköző

közepes grammsúlyú szövött pamut frottír
puha és nedvszívó anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

közepes grammsúlyú szövött pamut frottír
puha és nedvszívó anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

közepes grammsúlyú szövött pamut frottír
puha és nedvszívó anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

Frottír, 100 % pamut
350 g/m2, 30 × 50 cm

Frottír, 100 % pamut
350 g/m2, 50 × 100 cm

Frottír, 100 % pamut
350 g/m2, 70 × 140 cm
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PICCOLIO®

For every moment

Egyszerű, de minőségi dizájnnal és kivitelezéssel 
rendelkező terméket keres kedvező áron? Akkor 
a Piccolio a megfelelő választás az Ön számára. 
Ezen túlmenően a kollekció minden elemét úgy 
alakították ki, hogy könnyen felhasználhassa őket 
márkaépítésre és reklámhordozóként. Ezért minden 

terméken csak egy eltávolítható papírcímkét talál. 
Könnyedén kialakíthatja céges stílusát környakas és 
galléros pólóinkkal, pulóvereinkkel és kiegészítőinkkel, 
ajánlhatja őket sport- vagy kulturális eseményekre, 
vagy megalkothatja saját márkáját divatos 
árnyalatokban.

P
iccolio®
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PARADE P71

PAINT P73

PEAK P74

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

00 03* 12* 01 02 05 06 04 07

00 03* 12* 28 2967 01 02 93 0560 14 15 44

16

06

92 04 11 07 40 64

00 01 02 05 92 07

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
könnyen eltávolítható címke

Unisex póló

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
könnyen eltávolítható címke

Unisex póló

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
könnyen eltávolítható címke

Unisex póló

Single Jersey, 100 % pamut 
135 g/m2, XS - 4XL

Single Jersey, 100 % pamut
150 g/m2, XS - 4XL

Single Jersey, 100 % pamut 
175 g/m2, XS - 4XL

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

P
iccolio®
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PIXEL P81

PELICAN P72

PROGRESS LS P75

00 01 44 90 91

00 01 05 15 1692 04 07 40 64

00 03* 12* 01 02 05 0706

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

TEAR OFF

KIDS

EXTRA DRY

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

sima, gyorsan száradó anyag
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
ideális sport- és szabadidős tevékenységekre
könnyen eltávolítható címke

Unisex póló

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
könnyen eltávolítható címke

Gyerek póló

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
hosszú ujjú
könnyen eltávolítható címke

Unisex póló

Double Face, 100 % poliészter
130 g/m2, XS - 4XL (4XL csak színben 00)

Single Jersey, 100 % pamut
4 év/110 cm, 6 év/122 cm, 8 év 134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

135 g/m2

Single Jersey, 100 % pamut
150 g/m2, XS -3XL (3XL csak színben 00, 01)

P
iccolio®
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JOY P21

JOY P22

ZERO P41

00 01 02 05 15 44 07

00 01 02 05 44 07 40

00 12* 01 02 05 06 07

UNISEX

TEAR OFF

TEAR OFF

MEN’S

DUO

TEAR OFF

WOMEN’S

DUO

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: 85 % pamut, 15 % viszkóz

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
kitéphető címke

Férfi galléros póló

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
keskeny gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
kitéphető címke

Női galléros póló

egyenes szabás oldalvarrással
vállszalaggal megerősítve
2:2 bordás kötésű szegély, nyakkivágás és mandzsetták 5 % elasztánnal
hurkolt belső oldal
kitéphető címke

Unisex felső

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
170 g/m2, S - 4XL (4XL csak színben 00, 01)

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
170 g/m2, S - 3XL (3XL csak színben 00, 01)

Futter, hurkolt belső oldal, 
50 % pamut, 50 % poliészter

260 g/m2, XS - 3XL

P
iccolio®
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SUNSHINE P31

00 01 02 05 06 62 04 11 07

UNISEX

TEAR OFF

BUBBLE P93

BLOOM P91BEETLE P92

00 10 01 05 15 1692 04 07

00 10 01 05 15 1692 04 0700 10 01 15 16 04 07 40

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

KIDS

hatpaneles szabás
összekapcsolt 2 első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
tépőzárral állítható méret
kitéphető címke

Unisex baseball sapka

Sávoly szövés, 100 % pamut, 
155 g/m², tépőzárral állítható

praktikus és kompakt
a pántok hosszúsága lehetővé teszi a táska hordását kézben vagy vállon
keresztvarrás a pántokon az ellenállóság érdekében
kitéphető címke
táska méret 37 x 28 cm, pántok 60 x 2,5 cm

Bevásárló Táska

praktikus és kompakt
a pántok hosszúsága lehetővé teszi a táska hordását kézben vagy vállon
keresztvarrás a pántokon az ellenállóság érdekében
kitéphető címke
táska méret 45 x 40 cm, pántok 70 x 2,5 cm

Nagy bevásárló táska

húzózsinórral zárható
2 polészter húzózsinór 01 színben
sarokrészek dupla anyaggal és fémgyűrűkkel megerősítve
kitéphető címke
tornazsák mérete 47 x 36 cm

Hátizsák

Nem szőtt anyag, 100 % polipropilén
90 g/m², uni

Nem szőtt anyag, 100 % polipropilén
90 g/m², uni

Nem szőtt anyag, 100 % polipropilén
90 g/m², uni

P
iccolio®
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MALFINI 
PREMIUM®

In each detail

Ha exkluzív ruhákról van szó, nincs helye 
kompromisszumnak. Ezért a Malfini Premium 
márkánk a legújabb trendeket tükrözi, kiváló 
minőségű és egyedi természetes anyagok 
képezik az alapját. Ez az egyetlen módja, hogy 
Ön, mint a legigényesebb vásárlónk érdeklődését 
felkeltsük. Saját ízlése szerint ötvözheti a 
prémium öltözékeket a városi divattal, igazíthatja 
az irodához vagy a szórakozáshoz. Akár élénk 
színekben, aktuális árnyalatokban vagy időtlen 
semleges tónusokban.

Ha Ön azok közé tartozik, akik szeretik a kivételes 
természetes szálakat, a SUPIMA® pamut a 
megfelelő választás az Ön számára. Ezt a gyapot 
fajtát a teljes gyapottermő terület mindössze 1%-

án termesztik. A hagyományos fajtákhoz képest 
kétszer hosszabb és erősebb szálakkal bír, így 
rendkívül rugalmas és puha. A prémium merino 
gyapjú hasonló ehhez. A juhok, amelyekről ez a 
prémium rost származik, tiszta hegyi környezetben 
élnek, amely egyedi karaktert kölcsönöz 
a finom gyapjúnak.

A Malfini Premium márka összes ruhája 
minőségével és modern megjelenésével elnyeri 
majd tetszését. A Malfini Premium termékcsalád 
kínálatát duó koncepcióban tervezték. Nyomással 
vagy hímzéssel könnyedén beépítheti cége vagy 
csapata öltözékébe. Örömet szerezhet csapata 
tagjainak és üzleti partnereinek a kiváló anyagok 
viselésével, miközben erősíti márkája értékét.

M
A
L
F
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I®
Prem
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MERINO
jellemzői

A merinó gyapjú világszerte híres lágy, ám mégis 
szilárd érzéséről, minden területen előnyt kínál 
a közönséges gyapjúval és sok más szálakkal szemben. 
Ezen tulajdonságok oka az egyes szálak mérete - a 
merinó gyapjúszálak nagyon finomak, 18 mikronnál 
vékonyabbak. Mint ilyet, a divat minden területén 
alkalmazzák, a luxus öltözéktől kezdve a rendkívül 
funkcionális ruhaneműig.

Ez a természetes gyapjú merino juhfajtából származik, 
amelyet természetes környezetben (nyílt terepen) 
tartanak, és a termelés nagy része Ausztráliából, Új-
Zélandról és Argentínából kerül piacra. Mivel a juhok 
nem hagyják abba a gyapjú növesztését, azokat minden 
évben nyírni kell. A gyapjú nem csak megújuló erőforrás, 
hanem biológiailag lebontható is - miután kidobtad, 
lebomlik és tápanyagokat szolgáltat a talajnak.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Mosógépben 40°C-ig mosható, ezáltal a karbantartás 
egyszerű. Természetesen azt javasoljuk, hogy kifordítva 
mossa és hasonló színekkel. Az alak megőrzése 
érdekében kerülje a szárítást közvetlen napfény és 
hőnek kitéve, és vasaljon csak közepes hőmérsékletű 
gőzzel. Ha merinói ruhája enyhe szagot mutat, akkor 
elegendő, ha kiszellőzteti.

LÉLEGZŐ
A gyapjúszálak sok nedvességet képesek felszívni 
és elvezetni a testtől, mert a merinó gyapjú 
a legjobb hőszabályozó.

TERMÉSZETESEN RUGALMAS
Minden rost úgy működik, mint egy kis „rugó”, 
kinyúlik és visszahúzódik az alakja. Ennek 
eredményeként a szövet nem gyűrődik.

SZAGÁLLÓ
A merinói gyapjú nagy nedvszívó képességének 
köszönhetően a belőle készült ruhák kevesebb 
izzadtságot hagynak a testen, ezáltal fejtik ki 
antibakteriális hatásukat. Így tovább maradnak 
frissek és kellemes illatúak.

HŐSZABÁLYOZÓ
A szintetikus anyagoktól eltérően a merinószál aktív 
és reagál a test hőmérsékleti változásaira. Megtartja 
a hőt, ha hideg az idő, és meleg közben lehűti.

KELLEMES VISELET
A finom, rugalmas merinó gyapjúszálak 
általánosságban nagyon kényelmesek. Puha 
tapintású, kellemes még a bőrön is viselni, 
ellentétben a legtöbb más gyapjúval.

BREATHABLE

REGULATION

ODOR RESISTANT

ELASTANE

GENTLE
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

01 21

01 21

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

WOMEN’S

MEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

12

12

extrafinom merino gyapjú
gyűrődésmentes és magas légáteresztő-képességű anyag
hőszabályozó és antibakteriális tulajdonságok
képes elvezetni a nedvességet és semlegesíteni a szagokat
testhezálló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
vízszintes helyzetben ajánlott szárítani

férfi póló

extrafinom merino gyapjú
gyűrődésmentes és magas légáteresztő-képességű anyag
hőszabályozó és antibakteriális tulajdonságok
képes elvezetni a nedvességet és semlegesíteni a szagokat
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövid, karra simuló ujjak
vízszintes helyzetben ajánlott szárítani

női póló

Single Jersey, 100 % merinó gyapjú, 
17,5 µm, mosógépben mosható 

190 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % merinó gyapjú, 
17,5 µm, mosógépben mosható 

190 g/m2, XS -2XL
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EXCLUSIVE 153

EXCLUSIVE 154

00 01 02 93 7183 A3A4

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

00 01 02 93 7183 A3A4

100% a legkülönlegesebb SUPIMA® pamut
testhezálló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakkivágásnál belül szaténszalag 01 színben
megerősített vállpánt

férfi póló

100% a legkülönlegesebb SUPIMA® pamut
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakkivágásnál belül szaténszalag 01 színben
rövidített ujjak

női póló

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

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

A világ prémium pamutmárkája, extra hosszúságú, vágott rostszála lágyabb és kétszer erősebb, mint 
a hagyományos pamutszál.Ellenáll a nyújtásnak, a gyűrésnek és a szakadásnak, hihetetlenül sima, nem 
bolyhosodik, így hosszú ideig megőrzi a megjelenését.

SUPIMA®
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ACTION 150

ACTION 152

00 01 02 72 709383 85 71 86

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 72 709383 85 71 86

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
megerősített vállpánt
díszítő varrás

férfi póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
megerősített vállpánt
rövid, karra simuló ujjak
díszítő varrás

női póló

Single Jersey, 
95 % pamut, 5 % elasztán

180 g/m2, S - 2XL

Single Jersey, 
95 % pamut, 5 % elasztán

180 g/m2, XS - 2XL
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BRAVE 155

BRAVE 156

00 01 02 9383 71

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 9383 71

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

férfi póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

női póló

Single Jersey, 
95 % pamut, 5 % elasztán 

160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 
95 % pamut, 5 % elasztán 

160 g/m2, XS - 2XL
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FLASH 260

FLASH 261

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

férfi ing

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátsó rész kettős hajtással
mellrész és derék szűkítővarrásal
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
gyöngyház gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

női ing

Szövött anyag, 
73 % pamut, 24 % poliamid, 3 % elasztán

110 g/m2, S - 2XL

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátrész dupla letűzéssel és szűkítővarrásal
dupla ing gallér
erősítét gallér sarokkal
elülső rész gombolópánttal végződik
gyöngyház gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

Szövött anyag, 
60 % pamut, 40 % poliészter, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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DYNAMIC 262

DYNAMIC 263

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

férfi ing

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátsó rész kettős hajtással
mellrész és derék szűkítővarrásal
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
hosszú ujjú szögletes mandzsettával és 2 gombbal
gyöngyház gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

női ing

Szövött anyag, 
73 % pamut, 24 % poliamid, 3 % elasztán

110 g/m2, S - 2XL

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátrész dupla letűzéssel és szűkítővarrásal
dupla ing gallér
erősítét gallér sarokkal
elülső rész gombolópánttal végződik
hosszú ujjú szögletes mandzsettával és 1 gombbal
gyöngyház gombok a szövet színében (plusz 2 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

Szövött anyag, 
60 % pamut, 40 % poliészter, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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77

77

COLLAR UP 256

COLLAR UP 257

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

77 00 8644 83 83 778383

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300
77 00 8644 83 83 778383

A38300

A38300

DRESS UP 271

0077 0100 71

83

938300

WOMEN’S

77 00 83 83

71

8383

71

8383

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
a felhajtható gallér alsó felülete és az ujjak szegélye kontraszt színű csíkokkal
gombolópánt 2 gombbal a szövet színében
az oldalvarrásokban és az alsó nyílásban a hasíték kontraszt szalaggal
belső gombolópánt kontrasztszalaggal
vállaknál rögzítő varrással

férfi galléros póló

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
a felhajtható gallér alsó felülete és az ujjak szegélye kontraszt színű csíkokkal
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
az oldalvarrásokban és az alsó nyílásban a hasíték kontraszt szalaggal
belső gombolópánt kontrasztszalaggal
vállaknál rögzítő varrással

női galléros póló

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

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

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
a nyakrész belső részén és az alsó hasíték vonalán eltérű színű szalag
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
a felhajtható gallér alsó felülete és az ujjak szegélye kontraszt színű csíkokkal
belső gombolópánt kontrasztszalaggal

női galléros pólóruha

Pique, 100 % pamut
215 g/m2, XS - 2XL
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PERFECTION PLAIN 251

PERFECTION PLAIN 253

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

01 00 00 00 00 00 00

01 00 00 00 00 00 00

* Anyagösszetétel a 12-es szín esetében: 80% pamut, 15% viszkóz, 5% elasztán

sztreccs anyag,  jobb formatartás
szűk szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek kontraszt csíkkal
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal
belső nyakkivágás kontraszt szalaggal
vállaknál rögzítő varrással

férfi galléros póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
szűk szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek kontraszt csíkkal
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal
belső nyakkivágás kontraszt szalaggal
vállaknál rögzítő varrással

női galléros póló

Pique, 95 % pamut, 5 % elasztán
200 g/m2, S - 3XL

Pique, 95 % pamut, 5 % elasztán
200 g/m2, S - 2XL
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GRAND 259

GRAND 269

0001 0100 0271 7102A4 A3

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

01 83 00 71 0283

83 83

0001 0100 0271 7102A4 A3
01 83 00 71 0283

83 83

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér kontraszt csíkkal
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal
belső nyakkivágás kontraszt szalaggal
vállaknál rögzítő varrással
mercerizált pamut

férfi galléros póló

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér kontraszt csíkkal
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal
belső nyakkivágás kontraszt szalaggal
vállaknál rögzítő varrással
mercerizált pamut

női galléros póló

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

Single Jersey, 100 % mercerizált pamut
160 g/m2, XS - 2XL
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BOMBER 453

BOMBER 454

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* Anyagösszetétel a 12-es szín esetében: 85% pamut, 15% viszkóz

egyenes szabás oldalrészekkel
fémcipzár teljes hosszban
cipzár húzóka gravírozott logóval
2:2 bordás kötésű “bomber” gallér 5 % elasztánnal
hátsó nyakrész belső oldala szalaggal
rávarrt zsebek rejtett cipzárral
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
hurkolt belső oldal

férfi felső

karcsúra szabott oldalrésszel
fémcipzár teljes hosszban
cipzár húzóka gravírozott logóval
2:2 bordás kötésű “bomber” gallér 5 % elasztánnal
hátsó nyakrész belső oldala szalaggal
rávarrt zsebek rejtett cipzárral
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
hurkolt belső oldal

női felső

Futter, hurkolt belső oldal
100 % pamut 

320 g/m2, S - 3XL

Futter, hurkolt belső oldal
100 % pamut 

320 g/m2, XS - 2XL
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VOYAGE 452

VOYAGE 451

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* Anyagösszetétel a 12-es szín esetében: 80% pamut, 15% viszkóz, 5% elasztán; 65 % pamut, 35 % poliészter

egyenes szabás oldalvarrással
fémcipzár teljes hosszban
cipzár húzóka gravírozott logóval
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak díszítő varrással
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
kontraszt elemek
hurkolt belső oldal

férfi felső

enyhén karcsúsított szabás oldalvarrással
fémcipzár teljes hosszban
cipzár húzóka gravírozott logóval
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak díszítő varrással
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
kontraszt elemek
hurkolt belső oldal

női felső

Futter, hurkolt belső oldal
100 % pamut 

320 g/m2, S - 3XL

Futter, hurkolt belső oldal
100 % pamut 

320 g/m2, XS - 2XL
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EVEREST 552

EVEREST 551

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

EVEREST 553

EVEREST 554

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

steppelt könnyű, meleg anyag
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
bélelt kapucni 
zsebek fordított cipzárral
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
elasztikus szegély
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)

férfi dzseki

steppelt könnyű, meleg anyag
karcsúra szabott oldalrésszel
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
bélelt kapucni 
zsebek fordított cipzárral
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
elasztikus szegély
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)

női dzseki

Szövött anyag, mikroszálas 100 % poliamid; 
középső réteg: 100 % poliészter
S - 3XL

Szövött anyag, mikroszálas 100 % poliamid; 
középső réteg: 100 % poliészter
XS - 2XL

steppelt könnyű, meleg anyag
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek fordított cipzárral
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
elasztikus szegély
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)

férfi mellény

steppelt könnyű, meleg anyag
karcsúra szabott oldalrésszel
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek fordított cipzárral
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
elasztikus szegély
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)

női mellény

Szövött anyag, mikroszálas 100 % poliamid; 
középső réteg: 100 % poliészter
S - 3XL

Szövött anyag, mikroszálas 100 % poliamid; 
középső réteg: 100 % poliészter
XS - 2XL
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BAMBOO TOWEL 951

0021 27 26

UNISEX

BAMBOO BATH TOWEL 952

0021 27 26

UNISEX

magas grammsúlyú szövött bambusz frottír
dekoratív bordűr szatén fonallal
puha és erős nedvszívóképességű anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas, luxus minőségű ajándék

törölköző

Frottír, 70 % viszkóz (bambusz), 30 % pamut
50 x 100 cm

450 g/m2, bordűr: 7,5 cm

magas grammsúlyú szövött bambusz frottír
dekoratív bordűr szatén fonallal
puha és erős nedvszívóképességű anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas, luxus minőségű ajándék

fürdőlepedő

Frottír, 70 % viszkóz (bambusz), 30 % pamut
70 x 140 cm 

450 g/m2, bordűr: 7,5 cm
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RIMECK®

Workwear made real

A munkaruha kiválasztása nem csak a 
szakemberek magas elvárásai alapján történik, 
azok befolyásolják akik mindennap viselik őket. 
A divatirányzatok itt is uralkodnak. Nem csoda; 
elvégre a nap legnagyobb idejét munkával töltjük, 
és megérdemeljük, hogy jól nézzünk ki és jól 
érezzük magunkat. Ezért toljuk egyre magasabbra 
a határokat, a tervezés, a minőség, a stílus, a 
funkcionalitás és mindenekelőtt a biztonság 
javításának szenteljük magunkat a Rimeck 
munkaruha márka termékei esetében.

HIGH VISIBILITY termékcsaládunk ideális mindenhol, 
ahol a csökkent látási viszonyok mellett a biztonság 
kiemelten fontos. A minőségét teljes mértékben az 
európai szabványokon alapuló tanúsítvány igazolja. 
Emellett az új VERTEX kollekció tökéletes példája 
annak, hogy a vásárlók igényei hogyan jelennek meg 
termékeinkben. Tervezésük során semmit sem bíztunk 
a véletlenre, és nem kötöttünk kompromisszumot. Tehát 
bármit is tapasztal a munkája során, értékelni fogja az 
anyagok ellenálló képességét, intelligens kialakítását és 
funkcionalitását.
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VERTEX W55

VERTEX W07

SHIELD A99

MEN’S

NEW PRODUCT

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

UNISEX

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

0194 93 23

ANTIPILLING

0194 93 23

01
EN 14404 + A1
(type 2 only with W07, W08, W09)

1

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

NEW PRODUCT

Új termék. Raktáron: 2022 harmadik negyedévében.

3 rétegű meleg softshell membránnal
hővisszaverő zóna
teljes hosszban fedett cipzár állvédővel 
levehető, állítható bélelt kapucni 
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek vízálló fordított spirál cipzárral
cipzáras mellzsebek
belső cipzáros mellzseb
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
szegett, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

téli softshell kabát férfi

szennyeződést taszító felületi kezelés
ívelt elasztikus derékpánt
lépésbetét 6% elasztánnal
10 muntifunkcionális zseb
térdvédő zsebek
szellőzés a térd hátsó részén
műanyag D-gyűrű 
kalapács hurok
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben
kontraszt elemek
meghosszabbítható nadrágszárak

munkanadrág férfi

térdvédők unisex

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán, TPU membrán; 
Mikropolár: 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve; Középső réteg, bélés: 
100 % poliészter, vízállóság 10 000 mm, légáteresztő-képesség 4 000 g/m²/24 óra

320 g/m2, S - 3XL

Oxford, 66 % poliamid, 34 % pamut, szennyeződést taszító felületi kezelés
310 g/m2, 210 g/m² CORDURA® 100 % poliamid

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; meghosszabbítható - 48, 50, 52, 54, 56, 58

könnyű, ergonomikus kialakítású
térdzsebbe helyezhető
alkalmas térdelve végzett munkához
átszúrás elleni védelem

100 % polietilén, uni, 1cs = 1pár, 170 x 240 mm (állíható)
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VERTEX CAMO W56

VERTEX CAMO W09

MEN’S

NEW PRODUCT

C1 C2

C1 C2

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

NEW PRODUCT

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

NEW PRODUCT

Új termék. Raktáron: 2022 harmadik negyedévében.

szennyeződést taszító felületi kezelés
ívelt elasztikus derékpánt
lépésbetét 6% elasztánnal
10 muntifunkcionális zseb
térdvédő zsebek
szellőzés a térd hátsó részén
műanyag D-gyűrű 
kalapács hurok
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben
kontraszt elemek
meghosszabbítható nadrágszárak

téli softshell kabát férfi

munkanadrág férfi

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut, szennyeződést taszító felületi kezelés 
280 g/m², 210 g/m² CORDURA® poliamid

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; meghosszabbítható - 48, 50, 52, 54, 56, 58

3 rétegű meleg softshell membránnal
hővisszaverő zóna
teljes hosszban fedett cipzár állvédővel 
levehető, állítható bélelt kapucni 
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek vízálló fordított spirál cipzárral
cipzáras mellzsebek
belső cipzáros mellzseb
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
szegett, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán, TPU membrán; 
Mikropolár: 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve;
Középső réteg, bélés: 100 % poliészter 
vízállóság 10 000 mm, légáteresztő-képesség 4 000 g/m²/24 óra

320 g/m2, S - 3XL
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VERTEX W08

VERTEX W41

01

MEN’S

NEW PRODUCT

94 93 23

MEN’S

NEW PRODUCT

ELASTANE

WARM

EXTRA DRY

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

ANTI-SOILING

A8 A9

40°
WASH

30°
WASH

NEW PRODUCT

Új termék. Raktáron: 2022 harmadik negyedévében.Új termék.

szennyeződést taszító felületi kezelés
ívelt elasztikus derékpánt
lépésbetét 6% elasztánnal
10 muntifunkcionális zseb
térdvédő zsebek
szellőzés a térd hátsó részén
műanyag D-gyűrű 
kalapács hurok
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben (csak A9 színnél)
kontraszt elemek
meghosszabbítható nadrágszárak

farmer munkanadrág férfi

sztreccs polár férfi

Sávoly szövés, 100 % pamut, szennyeződést taszító felületi kezelés 
430 g/m², 210 g/m² CORDURA® 100 % Poliamid (A9 színben)

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; meghosszabbítható - 48, 50, 52, 54, 56, 58

sima, rugalmas, gyorsan száradó anyag
egyenes szabás oldalvarrással
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak 
mandzsetta belső oldalán hüvelykujjnak kialakított nyílás
cipzáras zsebek
elasztikus szegély
kontraszt elemek
akasztó

Stretch Fleece, 95 % mikropoliészter, 5 % elasztán
280 g/m2, S - 3XL
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RANGER W53

0201 9401

WOODY W51

0201 9401
01 01

01 01

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

RANGER W54

0201 9401

WOODY W52

0201 9401

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62fedett műanyag cipzár teljes hosszban

hátrész letűzéssel
8 muntifunkcionális zseb
fedett alsó zsebek takarással és cipzáros rejtett zsebek
bordás kötésű ujjvégek 3 % elasztánnal
alsó szegély elasztikus szalaggal
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

kabát férfi

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

zárt többfunkciós zseb - 

telefonhoz, tollakhoz,

 személyes tárgyakhoz

a gallér és a fedél 

patenttal

akasztó

CORDURA® a karok 

és a vállak körül

zárt többfunkciós zseb - 

telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

ráhajtó patenttal 

rögzíthető

akasztó

fedett műanyag cipzár és állvédővel teljes hosszban
7 muntifunkcionális zseb
fedett alsó zsebek takarással és cipzáros rejtett zsebek
ujjzseb
bordás kötésű ujjvégek 3 % elasztánnal
állítható alsó szegély oldalsó pattentokkal
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

kabát férfi

fedett műanyag cipzár és állvédővel teljes hosszban
6 muntifunkcionális zseb
fedett alsó zsebek takarással és cipzáros rejtett zsebek
állítható alsó szegély oldalsó pattentokkal
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

Munkamellény férfi

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62fedett műanyag cipzár teljes hosszban

hátrész letűzéssel
8 muntifunkcionális zseb
fedett alsó zsebek takarással és cipzáros rejtett zsebek
alsó szegély elasztikus szalaggal
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

Munkamellény férfi

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

zárt többfunkciós 

zseb - telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

a gallér és a fedél 

patenttal rögzíthető

akasztó

CORDURA®

a vállán

zárt többfunkciós zseb - 

telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

álló gallér és fedél

patettal rögzíthető

akasztó
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RANGER W04

0201 9401

WOODY W02

0201 9401

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

RANGER W03

0201 9401

WOODY W01

0201 9401
01 01

01 01

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

kalapács hurok

többfunkciós zseb

 - telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

CORDURA®

térd és zseb körül

csattal állítható 

rugalmas pántok

oldalt gombolható 

derékrész

Kantáros munkanadrág férfi

gombokkal állítható gumis derékrész
oldalt gombbal záródik
állítható pántok elasztikus részekkel és kapoccsal 
14 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag a térdeknél 
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

Kantáros munkanadrág férfi

gombokkal állítható gumis derékrész
oldalt gombbal záródik
állítható pántok elasztikus részekkel és kapoccsal 
8 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag a térdeknél és az ülepnél
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

csattal állítható 

rugalmas  pántok

oldalt gombolható derékrész

kalapács hurok

kétrétegű anyag 

a térd és a fenék körül

többfunkciós zseb 

- telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

Munkanadrág férfi

övrész elasztikus oldalakkal
7 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag a térdeknél és az ülepnél
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

kalapács hurok

kétrétegű anyag 

a térd és a fenék körül

többfunkciós zseb - telefonhoz, 

tollakhoz, személyes tárgyakhoz

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

kalapács hurok

CORDURA®

térd és zseb körül

többfunkciós zseb - 

telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

Munkanadrág férfi

övrész elasztikus oldalakkal
10 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag a térdeknél 
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RANGER W06

0201 9401

WOODY W05

0201 9401

MEN’S

MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

Rövidnadrág férfi

övrész elasztikus oldalakkal
10 muntifunkcionális zseb
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

Rövidnadrág férfi

övrész elasztikus oldalakkal
7 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag az ülepnél
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

kalapács hurok

kétrétegű anyag 

a fenék körül

többfunkciós zseb - telefonhoz, 

tollakhoz, személyes tárgyakhoz

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

kalapács hurok

CORDURA®

a zsebek körül

többfunkciós zseb - telefonhoz, 

tollakhoz, személyes tárgyakhoz

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RESIST LS R05

RESIST R01

RESIST R02

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07 47

60°
COLOR

95°
WHITE

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

UNISEX

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

RESIST HEAVY R03

RESIST HEAVY R04

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
hosszú ujjú mandzsetta
1: 1 bordás kötött mandzsetta

unisex póló

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt

férfi póló

női póló

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

Single Jersey, 100 % előpréselt pamut,
160 g/m2, S - 4XL

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
íves szabású, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
rövidített ujjak

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

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt

férfi póló

női póló

Single Jersey, 100 % előpréselt pamut,
200 g/m2, S - 4XL

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
íves szabású, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
rövidített ujjak

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

ELŐPRÉSELT PAMUT
A pamuttermékek gyártási folyamata során csökken a szál közötti tér, ami megszünteti az anyag zsugorodásának 
kockázatát a mosási és szárítási ciklus alatt. Ez a folyamat lehetővé teszi a végtermék magas hőmérsékleten történő 
mosását a szennyeződések és a baktériumok eltávolítása céljából.
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RESERVE R22

RESERVE R23

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

BASE R06

RECALL R07

00 01 02 05 06 11 07

UNISEX

NEW PRODUCT

UNISEX

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

12*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

NEW PRODUCT

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

NEW PRODUCT

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

Új termék.

tartós, munkaruhaként is megfelel
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

 galléros póló férfi

galléros póló női

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
200 g/m2, S - 3XL

tartós, munkaruhaként is megfelel
szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
200 g/m2, XS - 2XL

tartós, munkaruhaként is megfelel
oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
váll vállszalaggal megerősítve

póló unisex

póló unisex

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

tartós, munkaruhaként is megfelel
oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve

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

Új termék.
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EFFECT 530

JACKET HI-Q 506

94 01 02 05 06 11 07

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 23

RIP STOP

232736 6993

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

NEW COLOUR

NEW COLOUR

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.

hőtartó anyag
vállrészen és könyökén víz- és kopásálló szövet
beslő nyakszegély saját színű anyagból
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
mandzsettás ujjvégek
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán

Polár unisex

Polár unisex

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve; 
kiegészítő anyag: szövött anyag, 100 % poliamid

360 g/m2, S - 3XL

hőtartó anyag
vállrészen víz- és kopásálló szövet
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
alsó szegély elasztikus szalaggal
állítható ujjvégek tépőzárral
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
Kiegészítő anyag: Rip Stop, 100 % poliamid, belső PU bevonat

360 g/m2, S - 3XL

Nagyon erős, rendszeresen ismétlődő sávokkal. Ebben a vékony szövetben vastag lánc- és vetülékfonalak 
vannak összefonva 5-8 mm-es intervallumokban. A felület egy rácsos szerkezet hatását adja. Ez a képzeletbeli 
rács jelentősen megnöveli az anyag elrepedési és szakadási ellenállását.
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NEXT 518

CASUAL 550

00 36 94 01 02 05 14 9506 3962 11 07 23 49

84 80

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

SOFTSHELL

01
01

01
01

MEN’S

JACKET 501

JACKET 504

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 9562 2314

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

ANTIPILLING

00 94 01 02 05 06 11 0736 9562 2314

69

39

NEW COLOUR

NEW COLOUR

hőtartó anyag
teljes hosszúságú cipzárral
rejtett zsebek cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár mellény unisex

softshell kabát férfi

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
280 g/m2, XS - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el 00, 01, 02, 05, 23)

2-régetű softshell
kötött anyag és polár kombinációja
fordított cipzár teljes hosszban
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek fordított cipzárral
ujjzseb
2 belső zseb
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

Kötött-softshell: 100 % poliészter; mikro polár - 100 % poliészter 
Softshell: 96 % poliészter, 4 % elasztán;mikro polár - 100 % poliészter 
Bélés: 100 % poliészter

350 g/m2, S - 3XL

hőtartó anyag
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ujjvégek elasztikus szalaggal
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár férfi

Polár női

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve,
280 g/m2, S - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el 01, 02, 05, 23, 94)

hőtartó anyag
ívelt szabás
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ujjvégek elasztikus szalaggal
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
280 g/m2, XS - 2XL

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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HV DROP 5V3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3
97 98

NEW PRODUCT

UNISEX

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

NEW PRODUCT

jólláthatósági ruházat két színű kivitelben
3-régetű softshell membránnal
vízálló, lélegző, fluoreszkáló anyag
szegmentált fényvisszaverő szalagok
egyrétegű hátsó rész
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
állítható ujjvégek tépőzárral
rejtett zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
szegett, hátul kissé hosszított alj
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
akasztó
belső polár bolyhosodás ellen kezelve
tanúsítvány az EN ISO 20 471 (3. osztály) és EN ISO 13 688 szabványok szerint

softshell kabát férfi

Softshell: 100 % poliészter; légáteresztő membrán; mikropolár: 100 % poliészter, 
vízállóság 14 000 mm, légáteresztőképesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m2, M - 4XL

Új termék. Raktáron: 2022 harmadik negyedévében.
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

HV ESSENTIAL 4V6

HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

97 98

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

233

1

2

EN 343+A1
EN ISO 20471
EN ISO 13688

without 
sleeves

3
1

3 1

with 
sleeves

with 
sleeves

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

with 
sleeves

HV GUARD 4 in 1 5V2

97 98

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1 

UNISEX

02

02 02
02

ANTIPILLING

jólláthatósági ruházat
sima, fluoreszkáló anyag
bolyhos belső oldal
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
egyenes szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű alsó szegély, mandzsetták és nyakrész
tanúsítvány az EN ISO 20471 (3. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Felső unisex

Polár unisex

Futter, bolyhos belső oldal 
100 % poliészter, 3M fényvisszaverő csíkok

300 g/m2, M - 3XL

jólláthatósági ruházat
hőtartó, fluoreszkáló anyag
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
műanyag cipzár teljes hosszban, 01 színben
rejtett zsebek műanyag cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ujjvégek elasztikus szalaggal
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon
tanúsítvány az EN ISO 20471 (3. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
3M fényvisszaverő csíkok

280 g/m2, M - 3XL

jólláthatósági ruházat
4 az 1-ben multifunkcionális használat duplaszínű dizájnnal

kabát unisex

Külső dzseki: Oxford, 100 % poliészter PU felületi kezeléssel, 
3M fényvisszaverő csíkok

210 g/m²
Belső polár: 100 % poliészter, 3M fényvisszaverő csíkok, 
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalon

280 g/m2, M - 4XL

Külső dzseki:
tartós fluoreszkáló anyag
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
fedett műanyag cipzár teljes hosszban
eltávolítható kapucni megerősített felső résszel, rejtve a gallérban
elasztikus húzózsinór a kapucniban és az alsó szegélynél
eltávolítható ujjak
ujjvégek elasztikus szalaggal, tépőzárral állíthatók
belső fedett zsebek és oldalzsebek
mellzseb cipzár nélkül
zseb kártyáknak és tollaknak
ragasztott illesztések
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. és 3. osztály), EN 343+A1 
(1.-3. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Belső polár:
eltávolítható belső polár dzseki
hőtartó, fluoreszkáló anyag
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
elasztikus szegély
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán
tanúsítvány az EN ISO 20471 (3. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

HV DRY 1V8

HV PROTECT 1V9

HV RUNWAY 2V9

97 98

97 98

97 98

UNISEX

EXTRA DRY

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

jólláthatósági ruházat
gyorsan száradó fluoreszkáló anyag
szegmentált fényvisszaverő csíkok
szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Póló unisex

jólláthatósági ruházat
fluoreszkáló poliészter a külső oldalon
pamut a belső oldalon
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Póló unisex

Galléros piqué póló unisex

Rácskötött, 100 % poliészter, szegmentált fényvisszaverő csíkok
150 g/m2, S - 3XL

Interlock pique, 55 % pamut, 45 % poliészter, 3M fényvisszaverő csíkok
175 g/m2, S - 3XL

jólláthatósági ruházat
fluoreszkáló poliészter a külső oldalon
pamut a belső oldalon
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér kontraszt csíkkal
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Interlock pique, 55 % pamut, 45 % poliészter, 3M fényvisszaverő csíkok
175 g/m2, S - 3XL
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HV TWISTER 3V8

HV PRACTIC 5V9

HV REFLEX 3V5

HV BRIGHT 9V3

HV BRIGHT 9V4

HV ENERGY 9V2

97 98 EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

97 98

97 98

EN 1150

97 98

97 98

97

EXTRA DRY

UNISEX

40°
WASH

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

körkörös szabás 
gyorsan száradó fluoreszkáló anyag
fényvisszaverő csíkok
varrott végek
többcélú használat (variációk a csomagoláson feltüntetve)
50 × 26 cm

Kendő unisex

2 az 1-ben - sapka és nyakmelegítő
hőtartó, fluoreszkáló anyag
állítható húzózsinór egyik oldalon 01 színben
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár sapka unisex

Sapka unisex

Single Jersey, 100 % poliészter, fényvisszaverő csíkok
190 g/m2, uni

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve,
240 g/m2, uni, fejkerület 55 cm

hatpaneles szabás
gyorsan száradó fluoreszkáló anyag
fényvisszaverő csík a felső és a záró részen
összekapcsolt 2 első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
tépőzárral állítható méret

Szövött anyag, 50 % pamut, 50 % poliészter, fényvisszaverő csíkok
240 g/m2, állítható

jólláthatósági ruházat
tépőzárral zárható
szegély 01 színben
fényvisszaverő csíkok
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Munkamellény unisex

jólláthatósági ruházat
tépőzárral zárható
szegély 01 színben
fényvisszaverő csíkok
tanúsítvány az EN ISO 1150 szabvány szerint

Munkamellény gyerek

Hátizsák gyerek/unisex

Lánckötés, 100 % poliészter, fényvisszaverő csíkok
120 g/m2, M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

Lánckötés, 100 % poliészter, fényvisszaverő csíkok
120 g/m2, 4-6 év/104-128 cm, 6-8 év/116-140 cm

fluoreszkáló anyag
húzózsinórral zárható
2 poliészter húzózsinór szürke színben
fényvisszaverő csík
fényvisszaverő elemek az alsó sarkakon
belső cipzáros zseb 20 x 23 cm
tornazsák mérete 45 x 34 cm

Oxford, 100 % poliészter, fényvisszaverő csík
70 - 80 g/m2, uni
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KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

AJÁNDÉKDOBOZ 
ABLAKOS TETŐVEL CT1

AJÁNDÉKDOBOZ 
TETŐVEL CT4

KARTON CT6

PP/PE ZACSKÓ  
RAGASZTHATÓ 
HAJTÓKÁVAL BAG/BGE

víztiszta polietilén (PE) fólia, vastagság 
0,04 mm / víztiszta polipropilén 
(PP) fólia, vastagság 0,03 mm
300 × 400 mm, 400 × 500 
mm (min. 100 db)

RAGASZTÓSZALAG CT7

kétiárnyban orientált 
polipropilén fólia (BOPP) 
szélessége 75 mm, 
hossza 60 mm 
(min. 1 db) 

3  rétegű  karton 1,01 E
újrahasznosított papír
310 × 250 × 25 mm (min. 1 db)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 db)

3  rétegű  karton 1,01 E
újrahasznosított papír
310 × 250 × 25 mm (min. 1 db)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 db) 

AJÁNDÉKDOBOZ 
TETŐVEL 

3  rétegű  karton 1,01 E
újrahasznosított papír
310 × 250 × 25 mm (min. 1 db)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 db) 

3 rétegű karton
F0 = 305 × 215 × 120 mm (min. 80 db)

5 rétegű karton
F1 = 395 × 295 × 135 mm (min. 80 db)
F2 = 385 × 285 × 210 mm (min. 40 db)
F3 = 385 × 285 × 290 mm (min. 40 db)
F4 = 585 × 385 × 280 mm (min. 30 db)
F5 = 585 × 385 × 330 mm (min. 30 db)
F6 = 585 × 385 × 380 mm (min. 30 db)
F7 = 585 × 385 × 430 mm (min. 30 db)
F8 = 585 × 385 × 480 mm (min. 30 db)
F9 = 585 × 385 × 530 mm (min. 20 db)
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-25 %

ONLINE TÁMOGATÁS

Webshopunk összekapcsolása az Önével.

Több, mint 6000 db termékkép a legjobb 
minőségben. Látványterv készítése.

Online katalógus az ügyfelek számára.

Saját hírlevelek és árajánlatok létrehozása.

MINTACSOMAG 
A mintacsomag tartalmazhat MALFINI®

és MALFINI Premium® termékeket, melyekre 

25%-os kedvezményt biztosítunk.

A mintacsomag rendelése:

A szabadon választott termékekből legalább 10 db, 
darabszámban legfeljebb 1-1 db lehet benne.

Megrendelhető e-mailben vagy a webshopon 
keresztül, ahol a Megjegyzés ablakba kérjük beírni: 
Mintacsomagnak kérem. 

Évente 4 alkalommal élhet mintacsomag 
rendeléssel. Használja ki bátran!

A mintacsomag nem tartalmazhat akciós terméket!

MARKETING
támogatás
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SZUBLIMÁCIÓS NYOMÁS 
Az anyagnak legalább 65% szintetikus szálat kell tartalmaznia. A diszpergáló festék a szublimációs papír aljára van nyomtatva, 
amelyből hővel és nyomás hatására a textilre gőz formájában kerül át. A nyomat további rögzítésére nincs szükség. A színek stabilitása 
nagyon jó, a színes szövött textil tökéletes utánzása (mely jelentősen drágább lenne) és alig különböztethető meg tőle. Ezenkívül az 
eredeti anyag tulajdonságai, például a lélegzőképesség és a moshatóság, megmaradnak. Ez a nyomtatási módszer ideális a fényképek 
és más színes képek átvitelére valamint alkalmas egyedi darabok elkészítése és a sorozatgyártás esetében is.

SZITANYOMÁS  
A szitanyomás a legrégebbi és eddig a leghatékonyabb textilnyomási technológia. Olyan gépet használunk, amely lehetővé teszi 
számunkra, hogy segítségével nagy mennyiségű napi termelést érjünk el (akár 15 000 db nyomtatást), ugyanakkor ugyanazt a nyomási 
minőséget érjük al az elsőtől az utolsóig. Ennek a sokszorosított grafikai eljárásnak köszönhetően gyakorlatilag bármilyen motívumot 
a textilre nyomhatunk az egyszerű monokromatikustól egészen a fotorealisztikusig. A nyomás garantáltan 40°C-ig mosható. A nyomás 
a hátoldalról vasalható. A technológia járulékos költségei (grafika, film, szita/szín) kis mennyiség esetén jelentősek lehetnek.

TRANSZFERNYOMÁS
Olyan nyomási módszer, amelyben egy motívumot először egy speciális transzferfóliára nyomunk, ami azt rögzíti, majd hővel és 
nyomás hatására továbbítjuk a textilre. Ez a nyomási módszer mindenféle termékre alkalmazható, főleg akkor használatos, ha 
a közvetlen nyomás nem megfelelő. Nem alkalmazható víztaszító anyagokra. A nyomás a hátoldalról vasalható.

LÉZERGRAVÍROZÁS
Ez a modern technológia a lézersugár segítségével lehetővé teszi a gravírozást a textília felületére. Egyedülálló és eddig nem 
gyakori eljárás a polártermékek emblémázásához. A végleges motívum az anyagba ég (mert az műanyag) és örökre benne marad. 
Mivel nincs hozzáadott festék, a kapott grafika egyszínű, a textil színével megegyező, mely a felületbe mélyedve jelenik meg.

CSILLOGÓ FLITTEREK
Ez a különleges és speciális textildekorálási technológia különféle méretben és színben kombinálható. Az áttetsző vagy színes 
kövek 1,5 mm és 8 mm közötti méretűek lehetnek. A minimális rendelési mennyiség 100 darab. Az ilyen módon díszített termékek 
40°C-on moshatóak.

FORMAPRÉSELÉS 
Alkalmas 100% pamut, gombok és cipzárak nélküli termékeknél, amelyek így nem károsodhatnak a préselés során. 
Ez a technológia lehetővé teszi a termékek sajtolását az Ön által választott formára, így különleges ajándékot vagy promóciós 
árut állíthat elő. A kívánt formát kiválaszthatja a mintáink közül, de küldhet nekünk egyedi formatervet is.

HÍMZÉS / RÁTÉTESHÍMZÉS
A nagyon jó minőségű motívumok, címerek, logók vagy szlogenek hímzése a vastagabb textiltermékeken. Ahhoz, hogy egy 
bizonyos motívumot rá lehessen hímezni egy termékre, hímzőprogramot kell létrehozni, amelyet digitalizált formában kell 
megszerkeszteni (.tif, .cdr, .pdf, .ai, .epg). Ezután a motívum átkerül a varrógép programjába és közvetlenül vagy a terméken, 
vagy egy rávarrható, rávasalható anyagon jelenik meg a hímzés.

DIGITÁLIS NYOMTATÁS 
Ideális technológia kis mennyiségű megrendelésekhez. A közvetlen nyomtatást egy korszerű KORNIT® digitális nyomtatóval és 
speciális vízalapú pigmentált tinták használatával végezzük. A nyomás minősége és felbontása kiváló, a termék garantáltan 40°C-
ig mosható és a hátoldalról vasalható.

NYOMÁS
& hímzés
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POLIPROPILÉN
A sima és kemény felületű szálak nagy kopásállósággal és jó hidrofób tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a nagyon alacsony 
vízszorpció miatt az anyag szilárdságát és dimenziós stabilitását még nedves környezetben is megőrzik. A végső anyag könnyű és 
jó a hőszigetelési tulajdonsága.

ELASZTÁN 
Nagyon finom, erős, rugalmas poliuretán szál. A legfontosabb jellemzője a nagy rugalmasság. Az elasztánt az eredeti hosszának 
háromtól hétszeresére lehet feszíteni, análkül, hogy elszakadna. Ajánlott mindig más anyagokkal kombinálni, ezáltal biztosítja a méretbeli 
stabilitást, növeli a rugalmasságot és csökkenti az anyag ráncosodását. Az elasztán tűri a magas hőmérsékletet.

POLIAMID
A poliamid gyártási folyamata hasonló a poliészteréhez. Az anyag tartós, könnyen kezelhető és jó formatartású. Az alacsony 
nedvesség felszívódásának köszönhetően gyorsan szárad. Kopásállósága kétszerese a poliészterének. A szál lehet vastag vagy 
nagyon finom, mint a poliészter. A mechanikai és kémiai kezelés a végtermék tulajdonságait befolyásolja.

POLIÉSZTER
Szintetikus szál, amelyet a bemenő anyag módosításával hajtanak végre. A szál nagyon erős, így lehet vastag vagy nagyon finom (mikropoliészter). 
Az anyag tartós, gyorsan szárítható és könnyen kezelhető. Alkalmas sport- és fizikai tevékenységekhez. Kémiai és mechanikai folyamatok során az 
anyag tulajdonságainak különböző módosításai érhetők el a felhasználás céljától függően (szigetelés, impregnálás).

TERMÉSZETES ANYAGOK

SZINTETIKUS ANYAGOK

PAMUT
A legnépszerűbb természetes anyag a divatiparban. A pamut olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint pl. lágyság, hajlékonyság, 
szilárdság, abszorpció és lélegzőképesség. Kellemes az érintésre és ellenáll a magasabb hőmérsékleteknek. Gyakran használják 
szintetikus anyagokkal vagy elasztánnal kombinálva.

ORGANIKUS PAMUT
Biogazdálkodásból származó pamut, melynek további feldolgozását a gyártási folyamatok során szigorúan ellenőrzik. A legnagyobb 
gyártók: Törökország, India, USA és Kína. 

VISZKÓZ
Regenerált (visszanyert) cellulóz alapú rost. A gyártáshoz használt nyersanyag fából vagy pamutpépből áll. A viszkóz lélegző és jó 
abszorpciós tulajdonságokkal rendelkezik. A pamuthoz képest lágyabb, fényesebb és finomabb.

BAMBUSZ SZÖVET
Regenerált cellulóz alapú bambuszból készült szálak. Hőszabályozó, antibakteriális, gombaellenes és antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik. 
A bambuszrost erősebb és háromszor nagyobb nedvszívó képességgel rendelkezik, mint a pamut, illetve ellenáll a gyakori mosásnak és hosszú 
ideig fenntartja kiváló tulajdonságait. Nem javasoljuk öblítő használatát annak érdekében, hogy az anyag nedvszívó képességét ne csökkentsük.

MERINO GYAPJÚ
Aktív rost, amely szabályozza a testhőmérsékleti változásokat, az egyik legjobban lélegző természetes rost, amely nagy 
mennyiségű nedvességet képes felszívni az izzadságban lévő szagmolekulákkal együtt. A  természetes rugalmasság fenntartja 
a méretstabilitást és a szövet könnyen karbantartható.

SUPIMA®

A világ prémium pamutmárkája, extra hosszúságú, vágott rostszálai lágyabbak és kétszer erősebb, mint a hagyományos pamutszál.Ellenáll 
a nyújtásnak, a gyűrésnek és a szakadásnak, hihetetlenül sima, nem bolyhosodik, így hosszú ideig megőrzi a megjelenését.A márka a 
legjobb gyapotot jelöli, mely a világ-termelés 1%-át teszi ki. Ez, a kizárólag az USA-ban termesztett SUPIMA pamut több, mint száz éves múlttal 
rendelkezik.

MÁRKÁS ANYAGOK

POLIETILÉN
Jelenleg a világ legszélesebb körben használt polimerje, amelyet nagy szilárdság, súrlódási ellenállás, nulla nedvességtartalom és vegyszerállóság 
jellemez. Tulajdonságainak köszönhetően ideális mechanikai hatások és kopás ellen védő biztonsági védőfelszerelések gyártására. 
Tulajdonságainak köszönhetően ideális alapanyag mechanikai hatások és kopás elleni védelmet nyújtó biztonsági védőfelszerelésekhez.

ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIÉSZTER
A szálak fogyasztás során használt műanyagok (PET-palackok, poliészter ruházat és egyéb hulladékok) újrahasznosításával 
készülnek. Előnye, hogy a gyártásukkal kevesebb energiát használunk, csökkentve ezzel karbon lábnyomunkat és mérsékeljük a 
környezetszennyezést. Az újrahasznosítással ugyanazt a minőséget és tulajdonságokat érjük el, mint a hagyományos poliészterrel.

Nanotex® Resists Spills
Tanúsítvánnyal rendelkező, nanotechnológia segítségével átalakított anyag, melynek eredményeként a szövet visszataszítja a folyadékokat, 
meghosszabbítja az élettartamot, megtartja a természetes lágyságot és lehetővé teszi a természetes légzést.

ANYAGOK
Szövetek és felületi kezelések
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SZÖVET
A szövet anyaga erős, rendszeresen ismétlődő szálak szövésével készül, amelynek külső és belső oldalán ugyanolyan 
a megjelenése. Az egyszerű és sűrű szövés révén egyenletes és sima felületet biztosít a nyomtatáshoz és a hímzéshez. 
A szövetek magas minőségű fésült pamutból vagy pamut és poliészter keverékéből állnak.

RUGALMAS POLÁR
Kötött anyag sima külső és bolyhos belső felülettel, nagy hőszigetelő tulajdonságokkal. Puha, könnyű, lélegző és gyorsan száradó 
anyag. Alkalmas sport- és szabadidős tevékenységekhez. Az anyag belső része bolyhosodás ellen kezelve.

POLÁR
A kötött textília legfőbb jellemzője, hogy az anyag mindkét oldalán bolyhos, sűrű puha a felülete. Kiváló szigetelő tulajdonságokkal, 
hosszú élettartammal és könnyű kezelhetőséggel rendelkezik. Az anyag külső felülete bolyhosodás ellen van kezelve. A termékek 
alkalmasak a hímzésre és lézeres gravírozásra is.

FUTTER – bolyhos
Olyan pamutszövet, melynél a kötés bélésfonal hozzáadásával készült, amely az anyag fonákán van vezetve és fel van bolyhosítva. 
Főleg pulóverek készítésére használják, amelynek a belső hurkolt oldala melegebb, míg a másik oldala sima felületű. A hozzáadott fonal 
nemcsak az anyag nedvszívóképességét növeli, hanem a térfogatát is, valamint jobb formatartást eredményez. 

BORDÁS KÖTÉS
Kétoldalas kötött textília, amely 1:1 vagy 2:2 jelzéssel van ellátva. Ez az információ határozza meg a rendszeresen váltakozó függőleges bordák 
arányát illetve számát. A bordás kötésű anyag rugalmas, ezért többnyire nyakkivágás, a gallér, a mandzsetta, az aljvégződés anyaga a pólók 
és pulóverek részeiként.

FUTTER – hurkolt
Olyan pamutszövet, melynél a kötés bélésfonal hozzáadásával készült, amely az anyag fonákján van vezetve. Főleg sportruházat készítésére 
használnak, amelynek a belső hurkolt oldala felszívja a nedveséget, míg a másik oldala sima. Minél hosszabb a hurkok, annál jobb a 
szövet nedvesség felszívó képessége. A hozzáadott fonal növeli nemcsak az anyag nedvszívóképességét, hanem a térfogatát is, és 
jobb formatartást eredményez.

RÁCS KÖTÖTT
Gyorsan száradó, lélegző tulajdonságú kötött anyag a modern, funkcionális ruházat előállításához. A speciális rácsos szerkezet 
tökéletesen eltávolítja a nedvességet a testtől és kivezeti azt a szövet felületére a gyors száradás érdekében. Frissnek és száraznak 
érzi magán, ugyanakkor hűti a testet. A nagy rugalmasság biztosítja a maximális kényelmet viselése közben.

PUPLIN
Az ingek leggyakrabban használt anyaga. Rendkívül vékony, puha, kellemes tapintású, de nem rugalmas anyag. Vászonkötésű 
pamutszövet finom harántbordázattal. Létezik 100% pamut és pamut-poliészter alapú is.

OXFORD
Vászonkötéssel készülő kötésfajta, melynél legalább két láncszál és két szöveti szál váltakozik, amely során a szövet kialakul. Az 
Oxford kötés felülete fényesebb, mint a vászonkötésé, ezáltal széles körben alkalmazható. Természetes vagy szintetikus fonalból 
készülhet.

RIP STOP
Nagyon erős, rendszeresen ismétlődő sávokkal. Ebben a vékony szövetben vastag lánc- és vetülékfonalak vannak összefonva 
5-8 mm-es intervallumokban. A felület egy rácsos szerkezet hatását adja. Ez a képzeletbeli rács jelentősen megnöveli az anyag 
elrepedési és szakadási ellenállását.

SÁVOLY
A felületen rendszeresen ismétlődő ferde bordák tapasztalhatóak a láncfonal és a vetülékfonalak váltakozása során. A szövet 
erőteljes megjelenésű, könnyű és könnyen kezelhető. A twill kötést leggyakrabban farmer vagy munkaruházat területén 
alkalmazzák. Az anyag szintén népszerű a baseball sapkák gyártásánál. A finoman kefélt felület matt megjelenést eredményez.

SINGLE JERSEY SLUB
Finomkötött textília jellegzetesen egyenetlen szálvezetéssel. A végső hatás eléréséhez egy hosszabb, vastagabb és egy vékonyabb 
szálú fonalat használnak, amelyet a csavar szorosságának megváltoztatásával hoznak létre. A kötés ezáltal egyenetlen és vízszin-
tesen vonalkázott felület látványát adja. Emellett ezt az anyagot leginkább a rugalmasság jellemzi.

PIQUE 
A piqué kötésű anyag külső felületén geometriai mintákkal hurkolt, belső felületén sima kötésű. Ez a fajta kötés népszerű 
a teniszpólók és egyéb ruházati termékek gyártásához, amelyek ideálisak sport- és szabadidős tevékenységekhez. A piqué 
kötéssel  készült termékek lélegzőek és könnyen karbantarthatók.

SINGLE JERSEY
Finom vetülékrendszerű kötés, jellegzetes fa alakú szemszárakkal a színén és szemlábakkal a fonákán. A kötésmód kitűnik 
rugalmasságával, puhaságával és egyszerű lebonthatóságával. A kötésnél használt fonal nagy hatással van az anyag minőségére.

INTERLOCK PIQUE
A kötött szövet egyik oldalán különálló öltések vannak, míg a másik oldala sima. Ez a fajta kötés népszerű a teniszpólók és a ruházati 
termékek gyártásához, amelyek ideálisak sport- és szabadidős tevékenységekhez. Az interlock piqué kötéssel készült termékeknek jó 
légáteresztő képességük van és könnyen karbantarthatók.

DOUBLE FACE
Kétoldalas kötésnek is nevezik. A szál hullámszerűen és sűrűn váltakozik az első és hátsó redőkben az anyag  külső és belső 
oldalán. Kihúzatlan helyzetben csak az első öltések láthatók, míg a hátsó öltések csak feszítés közben. Ez a kötött anyag így azonos 
mindkétoldalon és keresztirányban rendkívül rugalmas.

SOFTSHELL
A softshell korszerű, sportos, szabadban végzett testmozgáshoz való öltözetekhez alkalmas, laminált kelme. Megkülönböztetünk 
membránnal ellátott, illetve membrán nélküli kivitelezést. A laminált kelméből készült öltözék könnyű, jó hőszigetelésű, rugalmas, és egyben 
magas ellenállóképességgel rendelkezik. A membránnal ellátott softshell vízálló, emellett légáteresztő is.

CORDURA® CLASSIC
A CORDURA® szövet az INVISTA cég jóváhagyott szabványai mszerint készült. A CORDURA® jobban ellenáll a kopásnak, mint más szálak. 
Erősége hosszú élettartamot biztosít. A CORDURA® az INVISTA bejegyzett védjegye a tartós szövetek számára.

3M™ CSÍKOK
A 3M fényvisszaverő csíkok növelik a ruházat viselőjének láthatóságát, csökkentve a balesetek lehetőségét. A fényvisszaverő anyagok 
3M™ technológiája egy réteg mikroszkopikus üveggömbön alapul, amely a hordozóréteg szövetrétegére van felrögzítve tükörfelületként. 
A textílián kb. 30 000 üveggyöngy van négyzetcentiméterenként.

SZEGMENTÁLT CSÍKOK
A fényvisszaverő csíkok javítják a láthatóságot éjszaka és a rossz optikai körülmények között. A munkavédelmi ruházatra való használatra 
tervezték, szem előtt tartva, hogy rugalmasságával a mozgás teljes tartományát megőrizze. Ezeket a csíkokat hővel rögzítik, nagyon jól 
bírják a mosást.

SZÖVETEK

FROTTÍR
A  szövet szilárd hurkokból áll az anyag mindkét oldalán. Ez egy háromdimenziós anyag, nagyon puha tapintású és kiváló nedvszívó 
tulajdonságokkal rendelkezik. Ideális  törölközők és fürdőlepedők előállításához, 100% pamut vagy összetett bambuszrost és pamut 
összetételben.
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EZÜST BEVONAT
A textília belső felületén felvitt speciális matt ezüstbevonat javítja az anyag funkcionális tulajdonságait. Növeli a vízállóságot, 
megakadályozza a felső anyag átlátszóságát és növeli a mosás által esetlegesen okozott károkkal szembeni ellenállást.

ELŐPRÉSELT PAMUT
A pamuttermékek gyártási folyamata során csökken a szál közötti tér, ami megszünteti az anyag zsugorodásának kockázatát 
a mosási és szárítási ciklus alatt. Ez a folyamat lehetővé teszi a végtermék magas hőmérsékleten történő mosását 
a szennyeződések és a baktériumok eltávolítása céljából.

TPU LAMINÁLÁS
A hőre lágyuló poliuretánból készült tartós felső réteg biztosítja az anyag tulajdonságainak stabilitását a különböző körülmények között. 
A TPU membrán és a felső anyag kombinációja fenntartja a termék rugalmasságát, vízálló és kopásálló felületet biztosít, valamint kiváló 
szakítószilárdságot biztosít.

MERCERIZÁLT PAMUT
A mercerizálás során a pamutfonalat fürdőbe merítik, hogy a rétegeket megváltoztassa és egyenletesen vastag szálakat állítson be. A szál 
keresztmetszete tehát szinte tökéletes alakú lesz. A végső anyag simább, szöszmentes, fényesebb és lágyabb lesz. A mercerizálás az anyag 
nagyobb szilárdságát és színstabilitását is eredményezi.

SZILIKONOS KEZELÉS
Az anyag kezelése szilikon fürdőben történik, tulajdonságainak javítása érdekében, csakúgy, mint az öblítővel történő lágyítás, de 
sokkal tartósabb hatással. Az így kezelt termék lágy tapintású és kevésbé gyűrődik. Sokkal jobb az emblámázáshoz, mert simább 
a felülete, a nyomatok élesebbek és élénkebb színűek rajta.

BOLYHOSODÁS ELLENI KEZELÉS
Az antipilling kezelés során az anyag felületén minimálisra csökkenthető a rostok felszabadulása. Ez a folyamat megakadályozza 
a felület bolyhosodását, a rostok rögzítését és stabilizálását eredményezi. Csökkenti a felső rész károsodását a túlzott felhasználás 
és súrlódás alatt, ezáltal meghosszabbítja a termék élettartamát és funkcionalitását.

PU BEVONAT
Hosszantartó poliuretán réteg, amelyet az alapszövet egyik oldaláról hordanak fel. Víz-, nedvesség-, kopás- és szennyeződésállóságot 
biztosít. A speciális összetételnek köszönhetően a réteg nagyon rugalmas, könnyű és nem befolyásolja negatívan a termék egyéb 
tulajdonságait.

PA KEZELÉS
Az akrilkezeléssel javítják a szövet mechanikai és gyakorlati tulajdonságait. Elsősorban kültéri ruházatban használják és kiváló 
szélállóság és szakítószilárdság jellemzi.

FELÜLETI KEZELÉSEK

NEM SZŐTT ANYAG
Kötés vagy szövés nélkül előállított kelme,mely olvasztott polipropilén polimerből, préseléssel készül. Az eredmény egy sima, lapos, 
porózus szövet, viszonylag nagy szakítószilárdsággal, alacsony kopásállósággal és gyűrődéssel. Az anyag kedvező megítélésű az 
alacsony beszerzési költségek és az emblémázhatósági tulajdonságai miatt.

SZENNYEZŐDÉS-TASZÍTÓ FELÜLETI KEZELÉS
A bevonatnak köszönhetően folyadék-, szennyeződés- és zsíros szennyeződés-taszító képességű lesz a felület, amelyet különösen 
a munkakörnyezetben fog értékelni. A szennyeződés vagy zsír a kezelt anyagon könnyen letörölhető cseppeket képez, ezáltal 
meghosszabbítja a termék élettartamát.

A táblázatban szereplő adatok az egyén méreteit mutatják, nem a ruha méreteit.

Kérjük rendelését az alábbiak szerint adja le: termék kódja (pl. Basic ffi: 129), termék színe (pl. fehér: 00), termék mérete (pl. M: 14). 1290014, mely a számlán is így fog szerepelni.

FÉRFIAK / UNISEX

Méret
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

- - 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 - - - - - -
magasság

mellkas kerülete

derékbőség

nyak kerülete

NŐK
Méret XS S M L XL 2XL 3XL

magasság

mellkas kerülete

derékbőség

csípő méret

GYEREKEK
Kor (év) 4 6 8 10 12

magasság

mellkas kerülete

derékbőség

háthossz

MÉRET KÓDOK: PÉLDA A TESTALKAT MÉRETEINEK MAXIMÁLIS KITERJEDÉSÉRE.

MÉRETTÁBLÁZAT

Méret kód

4 éves/110 cm

6 éves/122 cm

8 éves/134 cm

10 éves/146 cm

12 éves/158 cm

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

Méret kód

4-6 éves/104-128 cm 31

6-8 éves/116-140 cm 32

44/46 R3

48/50 R4

52/54 R5

56/58 R6

60/62 R7

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

62 62

48 long L3

50 long L4

52 long L5

54 long L6

56 long L7

58 long L8
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NEW PRODUCT

NEW COLOUR

CÍMKE FAJTÁK

FOGALMAK ANYAGTULAJDONSÁGOK

FELÜLETI KEZELÉSEK 

ÚJDONSÁGOK 

ANYAGOK

KIDSMEN’S WOMEN’S UNISEX
FÉRFI NŐI UNISEX GYEREK

JELÖLÉSEK

FAMILY CONCEPT
A termékből kínálunk férfi, női és gyerek változatot is.

DUO CONCEPT
A termékből férfi és női változat is elérhető.

ÚJ TERMÉK 
További információkat a raktárba érkezésről a Kereskedelmi 
Osztály nyújt.

ÚJ SZÍN
További információkat a raktárba érkezésről a Kereskedelmi 
Osztály nyújt.

ELASZTÁN
Nagyon vékony, erős, rugalmas poliuretán szál. A legfontosabb 
jellemzője a nagy rugalmasság. Az elasztánt az eredeti hosszának 
háromtól hétszeresére lehet feszíteni, anélkül, hogy elszakadna. 

ORGANIC
Biogazdálkodásból származó pamut, melynek további 
feldolgozását a gyártási folyamatok során szigorúan ellenőrzik.

MERINO
A merinó gyapjú világszerte híres lágy, ám mégis szilárd érzéséről, 
minden területen előnyt kínál a közönséges gyapjúval és sok más 
szálakkal szemben. 

SZILIKONOS KEZELÉS
Az anyagkezelési eljárás során a szilikon biztosítja az anyag 
lágyságát, puhaságát. A kezelés hosszantartó hatást biztosít.

BOLYHOSODÁS ELLENI KEZELÉS
Az eljárás nagymértékben csökkenti az anyag bolyhosodását.

SZÉLÁLLÓ
Az anyagösszetétel megakadályozza a szél behatolását a szöveten keresztül.

VÍZÁLLÓ
A milliméteres számérték jelzi az anyag képességét, hogy milyen mértékben képes 
ellanállni a víz nyomásának. Minél magasabb az érték, annál nagyobb a vízállóság.

EXTRA DRY
Gyorsan száradó anyag.

LÉGÁTERESZTŐ 
AZ adatok g/m2-ben 24 órára vonatkoztatva kerülnek meghatározásra. Azt jelzik, 
hogy az anyag hány gramm nedvességet képes átengedni négyzetméterenként 
24 óra alatt. Magasabb érték, hatékonyabb légáteresztő képességet jelöl.

COOL/WARM
Puha, könnyen karbantartható és gyorsan száradó 
nedvességelvezető anyag.

HŐSZABÁLYOZÓ
Melegen tart, ha hideg van és hűt, ha meleg van.

SZAGÁLLÓ 
Nedvesség felszívó hatásának köszönhetően kevesebb 
izzadtságot hagy a bőrön, és antibakteriális hatást fejt ki. 
A ruházat így hosszabb ideig marad friss és kellemes.

ELASTANE

ORGANIC

MERINO

SOFTSHELL

SOFTSHELL

RECYCLED

FAMILY

DUO

STICKER TEAR OFF LABEL FREE

WINDPROOF

WATERPROOF

EXTRA DRY

COOL WARM

REGULATION

ODOR RESISTANT

SILICONE

ANTIPILLING

BREATHABLE

ANTI-SOILING

SZENNYEZŐDÉS-TASZÍTÓ FELÜLETI KEZELÉS
A bevonatnak köszönhetően folyadék-, szennyeződés- és zsíros 
szennyeződés-taszító képességű lesz a felület.

A jól láthatósági (HV)  kollekcióban található ruhák  megfelelnek a nemzetközi szabályoknak, amelyek 
meghatározzák a jól láthatósági védőruházat optimális tulajdonságait. A megfelelő tanúsítvánnyal 
ellátott HV termékekhez termékleírást mellékelünk, mely tartalmazza a megfelelő tárolási és kezelési 
információkat annak érdekében, hogy a ruházat megőrizze előnyös tulajdonságait.

MULTIFUNKCIONÁLIS TERMÉKEK

VARRÁS TÍPUSOK

3. Kategória –  A legmagasabb védelmi fokozat  –  A minimálisan elvárt fényvisszaverő anyagfelület értékének 0.80 m² és 0.20 m²  közé szükséges esnie. 

2. Kategória –   Közepes védelmi kategória  –  a minimálisan elvárt fényvisszaverő anyagfelület értékének  0.50 m² és 0.13 m² közé szükséges esnie. 

1. Kategória –   A minimális védelmi kategória  –  A minimálisan elvárt fényvisszaverő anyagfelület értéknek 0.14 m² és 0.10 m² közé szükséges esnie. 

A jól láthatósági ruházat fluoreszkáló anyagból készül, fényvisszaverő csík alkalmazásával, 
mely 3 kategóriába sorolható.

EN ISO 20471:2013 – Jól láthatósági ruházat  –  A jól láthatósági ruházatra vonatkozó nemzetközi szabvány általános követelményeire 
vonatkozik, miszerint a ruházat képes biztosítani a láthatóságot a közlekedésben résztvevők, vagy más gépjárművek számára, bármely fényviszony 
között, nappali fényben vagy éjjel,  fényszórók használata közben.

EN 343:2003+A1:2007 –  Védőruházat – Esővédelem – Az európai szabvány meghatározza a védőruházat anyagának és varratának 
tulajdonságait. Ezeket a tulajdonságokat a ruhadarab külső rétegén mérik. A speciális áteresztőképességre vonatkozó követelmények teljesítése és 
a megfelelő tanúsítás megszerzése után védelmet nyújt a viselőjének víz áteresztés ellen, és ellenáll a gőz átszivárgásának.

EN ISO 13688:2013 –  Védőruházat. A védőruházatra vonatkozó nemzetközi  szabvány általános követelményeire vonatkozik, az ergonómia, 
biztonság, méretmeghatározás, tartósság és a védelem fokozatát illetően. A megfelelő információkat a védőruházat gyártójának szükséges 
szolgáltatnia.

3 IN 1
A többfunkciós kabátot viselheti egyben téli kabátként, vagy 
külön-külön széldzsekiként és polárként.

4 IN 1
A többfunkciós Hi-Vis munkaruházatot viselheti egyben, a külső és 
belső részt külön-külön, vagy csak a felső kabátot, ujj nélkül, 
mellényként.

LAPOS VARRATOK
A lapos kétoldalas felületi varrás biztosítja a maximális viselési 
kényelmet.

RAGASZTOTT VARRATOK
Vízszigetelő varrási technológia. A vízálló csíkot hőpréssel rögzítik 
a belső varratokon.

FLAT TAPED

3 IN 1 4 IN 1 

2

3

EN 1150:1999 –   elővigyázatossági szempontok alapján kialakított, jól láthatósági ruházat nem professzionális használatra- a szabvány 
meghatározza a jól láthatósági termékek optimális tulajdonságait felnőttek, vagy gyerekek számára, nem professzionális felhasználás esetén. 
A  ruházat bármely fényviszonyok között biztosítja a láthatóságot, mind nappali, városi világítás, mind  éjjel, fényszórót használó gépjárművek 
világítása mellett.

1

0. KATEGÓRIA – csak sík felületen használható - nem véd az szúrás ellen

1. KATEGÓRIA – sík vagy egyenetlen felületeken használható - szúrás elleni védelem legalább (100 ± 5) N erővel szemben

2. KATEGÓRIA – sík vagy egyenetlen felületeken használható, magasabb igénybevétel mellett - szúrás elleni védelem legalább (250 ± 10) N erővel szemben

2. TÍPUS  – hab műanyag vagy más töltőanyag a nadrágzsebekben, vagy tartósan a nadrághoz rögzítve.

EN 14404:2004+A1:2010 – Egyéni védőfelszerelés – Térdvédők térdelő munkákhoz – A szabvány a térdelő munkákhoz szükséges 
térdvédelem követelményeit írja elő, ahol a felületi mechanikai hatások miatt sérülésveszély áll fenn. A védőeszközöknek egészségre ártalmatlannak 
és a felhasználók számára biztonságosnak kell lenniük.

0

1

2

TEAR OFF
Könnyen kitéphető nyakcímke 
a varrás károsodása nélkül.

STICKER LABEL
Nyom nélkül eltávolítható 
öntapadós címke.

LABEL FREE
A termékeknek csak egy kis méretű címke van 
a nyakvarrásában, az egyszerűbb újramárkázás miatt.

HÁROMRÉTEGŰ SOFTSHELL
Háromrétegű softshell membránnal

KÉTRÉTEGŰ SOFTSHELL
Kétrétegű softshell

ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIÉSZTER
A szálak fogyasztás során használt műanyagok.
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CAMOUFLAGE

MELÍROZOTT SZÍNEK

FLUORESZKÁLÓ SZÍNEK

M1 MELÍROZOTT SÖTÉT-
SZÜRKE 

20 ANTRACIT MELÍROZOTT 80 KÖTÖTT MELANZS 
SZÜRKE

N6 MELÍROZOTT ÜVEG 
ZÖLD

M5 MELÍROZOTT EZÜST-
SZÜRKE

M6 MELÍROZOTT FŰZÖLD 

M4 MELÍROZOTT 
NAPSÁRGA

M9 MELÍROZOTT NAPLE-
MENTE 

M7 MELÍROZOTT MÁLNA

N1 MELÍROZOTT 
MANDULA 

12 SÖTÉTSZÜRKE 
MELÍROZOTT

03 VILÁGOSSZÜRKE 
MELÍROZOTT 

M3 MELÍROZOZTT EZÜST-
SZÜRKE 

M2 MELÍROZOTT 
SÖTÉTKÉK

M8 MELÍROZOTT VÖRÖS 
SZILVA 

84 KÖTÖTT MELANZS 
KÉK

97 FÉNYVISSZAVERŐ 
SÁRGA

98 FÉNYVISSZAVERŐ 
NARANCSSÁRGA

32 SZÜRKE TEREPSZÍN 33 BARNA TEREPSZÍN 34 ZÖLD TEREPSZÍN 

A szín index és a Pantone® hivatkozások csak útmutatók, nem tükrözik pontosan a valódi szövet anyagának színét. Az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállalunk. A változtatás jogát fenntartjuk a termék portfolióban.

SZÍN 
Index

C1 PETROL TEREPSZÍN C2 SÖTÉTSZÜRKE TEREPSZÍN

A8 VILÁGOS FARMERKÉK A9 SÖTÉT FARMERKÉK

89 NEON RÓZSASZÍN
806 C

90 NEON SÁRGA 
809 C

88 NEON MANDARINE 
804 C

91 NEON NARANCSSÁRGA 
811 C

NEON SZÍNEK

FARMER SZÍNEK

67 SÖTÉT PALAKŐ 
18-0510 TCX

83 VILÁGOS ANTRACIT 
19-3906 TCX

94 ÉBENSZÜRKE 
19-0000 TCX

01 FEKETE 
19-0303 TCX

24 VILÁGOSSZÜRKE
16-3802 TCX

25 ANTIK EZÜST 
17-0000 TCX

36 ACÉLSZÜRKE
18-4005 TCX

60 FARMERKÉK 
18-4025 TCX

72 FÁRADT KÉK
19-4014 TCX

82 VILÁGOSKÉK
14-4110 TCX

70 SNORKEL KÉK
19-4049 TCX

14 AZÚRKÉK 
18-4039 TCX

15 ÉGSZÍNKÉK
14-4121 TCX

87 ÉJKÉK 
19-3940 TCX

51 DRAPPOS SZÜRKE
14-0000 TCX

26 NUGÁT 
18-1321 TCX

00 FEHÉR
11-4800 TCX

10 NATÚR 
12-0605 TCX

08 HOMOK 
16-1324 TCX

21 MANDULA 
11-0105 TCX

A4 EZÜSTSZÜRKE
14-4203 TCX

59 SÖTÉT TÜRKIZ 
18-4733 TCX

77 SZÜRKÉSKÉK
19-4013 TCX

93 PETROL KÉK 
19-4241 TCX

02 TENGERÉSZKÉK 
19-4023 TCX

19 SMARAGDZÖLD
17-5029 TCX

95 MENTA 
13-5414 TCX

44 TÜRKIZ 
16-4535 TCX

A3 AVOKÁDÓZÖLD
18-0430 TCX

38 CSOKOLÁDÉBARNA 
19-1230 TCX

69 MILITARY 
19-0419 TCX

09 KHAKI 
18-0316 TCX

28 VILÁGOS KHAKI
16-0518 TCX

29 ARMY 
19-0618 TCX

27 KÁVÉ 
19-1314 TCX

63 MÁLNA 
18-2120 TCX

47 LEVENDULA 
16-3815 TCX

64 LILA 
19-3536 TCX

05 KIRÁLYKÉK 
19-3952 TCX

30 RÓZSASZÍN 
14-2311 TCX

40 BÍBORSZÍN 
17-2036 TCX

06 ÜVEGZÖLD 
19-6311 TCX

16 FŰZÖLD 
17-6030 TCX

96 CITROM 
12-0643 TCX

62 LIME 
13-0550 TCX

92 ALMAZÖLD 
15-0545 TCX

39 BORSÓZÖLD 
15-6437 TCX

71 F1 PIROS
19-1763 TCX

07 PIROS 
18-1763 TCX

23 MARLBORO PIROS 
19-1764 TCX

86 GARNET 
19-1655 TCX

49 FUKSZIA 
18-2336 TCX

A2 MANDARINSÁRGA 
15-1164 TCX

13 TERRA 
18-1643 TCX

43 RODODENDRON 
19-2024 TCX

85 BOURBON VANILLA 
12-0727 TCX

04 SÁRGA 
13-0859 TCX

A1 CORAL 
16-1546 TCX

11 NARANCSSÁRGA 
17-1464 TCX
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