
K
A

TA
L

Ó
G

U
S 

20
19



0100 71 85 86930100 7177 83

215 g/m2, XS - 2XL 215 g/m2

DRESS UP COLLAR UP

S - 3XL     XS - 2XL

NŐI GALLÉROS PÓLÓRUHA 271 GALLÉROS PÓLÓ 256, 257

• Pique, 100% pamut

• szűkített szabás oldalvarrással

• 1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel

• a nyakrész belső részén és az alsó hasíték vonalán 
eltérű színű szalag

• keskeny nyílás 4 gombbal a szövet színében

• az oldalvarrásokban és az alsó nyílásban a hasíték 
kontraszt szalaggal

• belső nyakkivágás kontrasztszalaggal

• vállaknál rögzítő varrással

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a 
kereskedelmi osztály nyújt. 

• Pique, 100% pamut

• 1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel

• a nyakrész belső részén és az alsó hasíték vonalán eltérű színű szalag

• az oldalvarrásokban és az alsó nyílásban a hasíték kontraszt szalaggal

• belső nyakkivágás kontrasztszalaggal

• vállaknál rögzítő varrással

• oldalvarrással

• nyílás 2 gombbal a szövet színében

• szűkített szabás oldalvarrással

• keskeny nyílás 4 gombbal a szövet színében
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PERFECTION 
PLAIN

0100/01 70 710212* 0100/01 710212*

200 g/m2, S - 3XL 200 g/m2, XS - 2XL

PERFECTION 
PLAIN

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a keresk-
edelmi osztály nyújt. 

FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ 251 NŐI GALLÉROS PÓLÓ 253

• Pique, 95% pamut, 5% elasztán

• sztreccs anyag,  jobb formatartás

• szűk szabás, oldalvarrással

• 1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel kontraszt szalaggal

• keskeny nyílás 5 gombbal a szövet színében

• oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal

• belső nyakkivágás kontrasztszalaggal

• vállaknál rögzítő varrással

• Pique, 95% pamut, 5% elasztán

• sztreccs anyag,  jobb formatartás

• szűk szabás, oldalvarrással

• 1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel kontraszt 
szalaggal

• nyílás 3 gombbal a szövet színében

• oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal

• belső nyakkivágás kontrasztszalaggal

• vállaknál rögzítő varrással

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a keresk-
edelmi osztály nyújt. 

* Anyagösszetétel a 12-es szín esetében: 80% pamut, 15% viszkóz, 5% elasztán * Anyagösszetétel a 12-es szín esetében: 80% pamut, 15% viszkóz, 5% elasztán
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0100 02 71

GRAND GRAND

160 g/m2, S - 3XL 160 g/m2, XS - 2XL

0100 02 71

MERCERIZÁLT FÉRFI PÓLÓING 259 MERCERIZÁLT NŐI PÓLÓING 269

• Single Jersey, 100% mercerizált pamut

• oldalvarrással

• 1:1 bordás kötésű gallér kontraszt szalaggal

• nyílás 3 gombbal a szövet színében

• oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal

• belső nyakkivágás kontrasztszalaggal

• vállaknál rögzítő varrással

• mercerizált pamut

• Single Jersey, 100% mercerizált pamut

• szűkített szabás oldalvarrással

• 1:1 bordás kötésű gallér kontraszt szalaggal

• keskeny nyílás 5 gombbal a szövet színében

• oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal

• belső nyakkivágás kontrasztszalaggal

• vállaknál rögzítő varrással

• mercerizált pamut
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CONTRAST
STRIPE LS

0100 12* 71 77

CASUAL

80 84

200 g/m2, S - 3XL 350 g/m2, S - 3XL

HOSSZÚ UJJÚ GALLÉROS FÉRFI PÓLÓ 258

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

FÉRFI SZABADIDŐ KÖTÖTT-SOFTSHELL 550

• Pique, 95% pamut, 5% elasztán
• sztreccs anyag,  jobb formatartás
• oldalvarrással
• 1:1 bordás kötésű gallér kontraszt szalaggal

• a nyakrész belső része eltérő színű (kivéve  00 színnél)

• nyílás 2 gombbal a szövet színében

• belső nyakkivágás kontrasztszalaggal

• vállaknál rögzítő varrással

• hosszú ujjú, állítható mandzsettával

• Kötött-softshell – 100% poliészter, 100 % poliészter mikropolár
Softshell – 96% poliészter, 4 % elasztán, 100% poliészter mikropolár
Bélés – 100% poliészter 

• kötött kelme és softshell kombinációja

• szabott oldalsó részekkel

• teljes hosszúságú cipzár 

• tépőzárral állítható ujjvégek

• rejtett zsebek fordított cipzárral

• zseb az ujjon 

• 2 belső zseb 

• belső polár bolyhosodás ellen kezelve
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FLASH FLASH

00 8201 27

105 g/m2, S - 2XL 110 g/m2, S - 2XL

0100 8227

Újdonság. További információt a készletre érkezésről 
kereskedelmi osztályunk nyújt. 

Újdonság. További információt a készletre érkezésről 
kereskedelmi osztályunk nyújt. 

FÉRFI ING 260 NŐI BLÚZ 261

• Vászonkötés, 60% pamut, 40 %poliészter

• 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)

• formázott alsó szél

• Vászonkötés, 73% pamut, 24 % polyamid, 3% elasztán

• 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)

• formázott alsó szél

144 145



DYNAMIC DYNAMIC 

105 g/m2, S - 2XL 110 g/m2, S - 2XL

0100 82270100 8227

FÉRFI ING 262 NŐI BLÚZ 263

• Vászonkötés, 73% pamut, 24% polyamid, 3% elasztán

• 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)

• formázott alsó szél

• Vászonkötés, 60% pamut, 40 % poliészter

• 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)

• formázott alsó szél

Újdonság. További információt a készletre érkezésről 
kereskedelmi osztályunk nyújt. 

Újdonság. További információt a készletre érkezésről 
kereskedelmi osztályunk nyújt. 
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BOMBER

01 12*02 71

BOMBER

01 12*02 71

320 g/m2, S - 3XL 320 g/m2, XS - 2XL

FÉRFI FELSŐ 453 NŐI FELSŐ 454

• Futter nem bolyhos, 100% pamut

• 2:2 bordás kötésű álló nyakrész elasztánnal

• MALFINI logóval díszített fém cipzár

• rejtett cipzáras oldalzsebek

• 2:2 bordás kötésű ujjvégek és alsó rész, 5% elasztánnal

• Futter nem bolyhos, 100% pamut

• 2:2 bordás kötésű álló nyakrész elasztánnal

• MALFINI logóval díszített fém cipzár

• rejtett cipzáras oldalzsebek

• 2:2 bordás kötésű ujjvégek és alsó rész, 5% elasztánnal

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

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

0201 12* 71

VOYAGE

0201 12* 71

320 g/m2, S - 3XL 320 g/m2, XS - 2XL

FÉRFI FELSŐ 452 NŐI FELSŐ 451

• Futter nem bolyhos, 100% pamut

• eltérő színű, fém cipzár MALFINI logóval dekorálva 

• bélelt, zsinórral összehúzható kapucni

• raglán ujjak, dekoratív díszítő varrással

• a belső nyakrészen eltérő színű szalag

• 2:2 bordás kötésű alsó szegély és mandzsetta, 
5 % elasztánnal

• Futter nem bolyhos, 100% pamut

• eltérő színű fém cipzár MALFINI logóval dekorálva 

• bélelt, zsinórral összehúzható kapucni

• raglán ujjak dekoratív díszítő varrással

• a belső nyakrészen eltérő színű szalag

• 2:2 bordás kötésű alsó szegély és mandzsetták, 
5% elasztánnal

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

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

0201 71

EVEREST

0201 71

S - 3XL XS - 2XL

FÉRFI DZSEKI 552 NŐI DZSEKI 551

• Mikroszálas vászonszövet - 100% poliamid 380T Nylon, 
középső réteg: 100 % poliészter 

• olajjal kezelt külső réteg

• cipzáras zsebek

• az oldalvarrás, a cipzárak és az elasztikus zsinór 
fekete színű

• kapucni, ujjak és az alsó szegély elasztikus zsinórral 
szegélyezett

• a hátrész tökéletes emblémázásra, mert a bélés mögé 
lehet férni egy rejtett cipzár segítségével.

• Mikroszálas vászonszövet - 100% poliamid 380T Nylon, 
középső réteg: 100 % poliészter 

• olajjal kezelt külső réteg

• karcsúsított szabás, mely finoman kiemeli a női vonalakat

• cipzáras zsebek

• az oldalvarrás, a cipzárok és az elasztikus zsinór 
fekete színű

• kapucni, ujjak és az alsó szegély elasztikus zsinórral 
szegélyezett

• a hátrész tökéletes emblémázásra, mert a bélés mögé 
lehet férni egy rejtett cipzár segítségével.
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EVEREST

7101 02

EVEREST

7101 02

XS - 2XLS - 3XL

FÉRFI MELLÉNY 553 NŐI MELLÉNY 554

• Mikroszálas vászonszövet - 100 %poliamid 380T Nylon, 
new line  réteg: 100% poliészter 

• olajjal kezelt külső réteg

• karcsúsított szabás, mely dekoratíven követi a nőies 
vonalat

• cipzáras zsebek

• az oldalvarrás, a cipzárak és az elasztikus zsinór 
fekete színű

• a karkivágások és az alsó szegély elasztikus zsinórral 
szegélyezett

• a hátrész tökéletes emblémázásra, mert a bélés mögé 
lehet férni egy rejtett cipzárral

• Mikroszálas vászonszövet - 100 % poliamid 380T Nylon, 
középső réteg: 100% poliészter 

• olajjal kezelt külső réteg

• cipzáras zsebek

• az oldalvarrás, a cipzárak és az elasztikus zsinór 
fekete színű

• a karkivágások és az alsó szegély elasztikus zsinórral 
szegélyezett

• a hátrész tökéletes emblémázásra, mert a bélés mögé 
lehet férni egy rejtett cipzárral
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BRAVE

01 8300 9302 71

BRAVE

01 8300 9302 71

160 g/m2, S - 3XL 160 g/m2, XS - 2XL

FÉRFI PÓLÓ 155 NŐI PÓLÓ 156

• Single Jersey, 95% pamut, 5% elasztán

• sztreccs anyag,  jobb formatartás

• testhezalló szabás, oldalvarrással

• 1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

• a belső nyakrészen eltérő színű szalag

• megerősített vállpánt

• hosszú ujjú

• Single Jersey, 95% pamut, 5% elasztán

• sztreccs anyag,  jobb formatartás

• testhezalló szabás, oldalvarrással

• mélyebb, kerek nyakkivágás

• 1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

• a belső nyakrészen eltérő színű szalag

• megerősített vállpánt

• hosszú ujjú
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ACTION ACTION

0100 70 7172 93 85 86 70 9301 7200 71 8685

180 g/m2, XS - 2XL180 g/m2, S - 2XL

FÉRFI PÓLÓ 150 NŐI PÓLÓ 152

• Single Jersey, 95% pamut, 5% elasztán

• sztreccs anyag,  jobb formatartás

• testhezalló 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

• Single Jersey, 95% pamut, 5% elasztán

• sztreccs anyag,  jobb formatartás

• testhezalló szabás, oldalvarrással

• 1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

• a belső nyakrészen eltérő színű szalag

• megerősített vállpánt

• díszítő varrás

Újdonság. További információt a készletre érkezésről 
kereskedelmi osztályunk nyújt. 

Újdonság. További információt a készletre érkezésről 
kereskedelmi osztályunk nyújt. 
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EXCLUSIVE

0100 02 93 83 71

EXCLUSIVE

02 7101 8300 93

160 g/m2, S - 3XL 160 g/m2, XS - 2XL

FÉRFI PÓLÓ 153 NŐI PÓLÓ 154

• Single Jersey, 100% a legkülönlegesebb SUPIMA® pamut

• testhezalló szabás, oldalvarrással

• 1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal

• hátsó nyakkivágásnál belül szaténszalag 01 színben

• megerősített vállpánt

• Single Jersey, 100% a legkülönlegesebb SUPIMA® pamut

• testhezalló szabás, oldalvarrással

• mélyebb, kerek nyakkivágás

• 1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal

• hátsó nyakkivágásnál belül szaténszalag 01 színben

• rövidített ujjak
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BAMBOO GOLF TOWEL

BAMBOO TOWEL

2100 26 27

BAMBOO
BATHROBE

2100 26 27

450 g/m2, S, L

00

TÖRÖLKÖZŐ 951,  FÜRDŐLEPEDŐ 952

KÉZTÖRLŐ 950

• Frottír, 70% bambusz, 30% pamut

• szatén fonallal díszített bordűr

• a címke akasztóként használható

• Frottír, 70% bambusz, 30% pamut

• szatén fonallal díszített bordűr

• a címke akasztóként használható

FÜRDŐKÖPENY UNISEX 953

• Frottír, 70% bambusz, 30 % pamut

• szatén fonallal díszített kimonó gallér

• a mandzsetták is dekoratív varrással díszítve

• két zsebbel, övvel és akasztóval ellátva

• hímzésre alkalmas, nagyszerű ajándék

450 g/m2

50 x 100 cm [951], 70 x 140 cm [952]
bordűr: 7,5 cm

450 g/m2, 30 x 50 cm, bordűr: 7,5 cm
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