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TERMÉK

Termékeink minőségét személyesen is megta-
pasztalhatja. Látogasson el hozzánk központi 
irodaházunkba, Ústí nad Labembe vagy modern 
raktárunkba Ostravára,  illetve bemutatótermeink 
bármelyikében szívesen fogadjuk.

piacok

piacok bemutatóteremmel

piacok

piacok 
bemutatóteremmel

&

KISZÁLLÍTÁS

Termékeink időben történő szállításáról az 
Ostraván lévő modern logisztikai központunk 
gondoskodik. A 25 millió db textíliát tartalmazó 
raktárból az óriási kapacitásnak köszönhetően 
még az egyedi megrendeléseket is kielégítjük.

KERESKEDELMI OSZTÁLY

Lépjen kapcsolatba szakképzett értékesíté-
si csapatunkkal. Személyesen és telefonon 
örömmel segítenek kollégáink termékeink-
kel és a megrendelésekkel kapcsolatban.

Innováció
Felelősség 

Gondoskodás
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QUALITY

2017 · 2018

2019

Tanúsítvány
minőség&

Az Öko-Tex Standard 100 olyan textiltermékek 

nemzetközi minősítési tanúsítványa, melyek 

kizárólag egészségbarát anyagokból készülnek.

A BSCI (Business Social Compliance Initiative) célja, 

hogy csak olyan termékek kerüljenek forgalomba, 

melyek előállítása és értékesítése során betartották az 

alapvető munkaügyi jogszabályokat és etikai alapelveket.

A WRAP egy független nonpofit szervezet, amely 

világszerte támogatja a törvényes, humánus és etikus 

termelést, és ehhez megadja a megfelelő tanúsítványt is.

A Superbrands a legelismertebb független globális 

hatóság az üzleti kitüntetések területén. A Superbrands 

cím a márkánév helyi piacon elfoglalt helyét és 

elismerését jelzi.

A GOTS világszerte elismert tanúsítvány az ökológiai 

szálakból készült textilanyagok területén. Szigorú 

környezetvédelmi és szociális szabályokat állapít meg az 

ökológiai textilgyártás minden fázisára.

A Green Company projekt fő célja a környezetvédelem 

és az emberi tevékenység negatív hatásainak 

megszüntetése az elektronikus hulladék hatékony 

újrahasznosításának biztosításával.
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A legszélesebb választék reklámcélú 

textíliákból, melyek sportoláshoz és 

hétköznapi viseletként is használhatók. 

Az összes termék a logók hímzéssel 

vagy nyomtatással történő 

elhelyezéséhez lett tervezve.

A Malfini Premium® márka termékei 

minden részletre kiterjedő, extra 

gondossággal készülnek

 - a anyagkiválasztástól kezdődően, 

a szabáson keresztül, az elegáns 

kivitelezésig.

A Piccolio is itt van az Ön számára! 

Egy termékcsalád megfizethető áron, 

mely az egyszerű feldolgozásnak 

köszönhetően ideális a legőrültebb 

nyomatokhoz is.

márka

A RIMECK® munkaruházat 

csúcsminőségű, vastag anyagból 

készül. A kültéri kollekció a 

minősített CORDURA® anyaggal 

való kombinácóban készült.

Bemutatóterem
Ústí nad Labemben

termék

szín

Stílus
Kényelem

Minőség
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újdonságok 2019 További információt a készletre érkezésről a Kereskedelmi Osztály nyújt.

& méretek
ÚJ SZÍNEK

Raktáron: 
2019 második negyedévében  

Raktáron: 
2019 első negyedévében 

Raktáron: 
2019 második negyedévében  

Raktáron: 
2019 második negyedévében  

Raktáron: 
2019 harmadik negyedévében  

Raktáron: 
2019 harmadik negyedévében  

Raktáron: 
2019 harmadik negyedévében  

HEAVY V-NECK  póló

CITY  póló

PURE  póló

ELEGANCE  póló 

DREAM  póló 

BASIC  póló 

BASIC  póló 

TRIUMPH  trikó 

HEAVY NEW  póló 

BASIC  póló 

SLIM  póló 

GLANCE  póló 

CORE  trikó 

FUSION  póló 

SINGLE J.  póló        3XL

PIQUE POLO  póló 

COTTON  póló 

COTTON HEAVY  póló 

URBAN  póló 

PIQUE POLO LS  póló 

ESSENTIAL  pulóverek

ADVENTURE  pulóverek 

TRENDY ZIPPER  pulóverek

TRENDY ZIPPER  pulóverek

FANTASY  póló

STAR  póló

SANDWICH 6P  sapka

ACTION póló

PERFECTION PLAIN póló

COLLAR UP póló

FLASH ing

DYNAMIC ing

JACKET HI-Q polár felső

34 .o

49 .o

47 .o

50 .o

47 .o

27 .o

27 .o

53 .o

31 .o

27 .o

50 .o

47 .o

53 .o

37 .o

60 .o

57 .o

58 .o

59 .o

61 .o

63 .o

79 .o

77 .o

73 .o

73 .o

105 .o

107 .o

113 .o

158 .o

138 .o

137 .o

144 .o

146 .o

170 .o

Raktáron: 
2019 második negyedévében  
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OrganicCU 807099
ORGANIC

100% BIOPAMUTBÓL 
KÉSZÜL

amely ökológiai 
gazdálkodásból származik 
(ahol a veszélyes peszticidek 

szigorúan tilosak)

FELELŐSSÉGTELJES TERMESZTÉS 
A termelők felelősségteljesen választják ki 
a magokat és a termesztés módját a talaj 

hosszútávú termékenysége érdekében.

szigorú
KÖRNYEZETVÉDELMI 
ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI 

SZABÁLYOK 
alapján

akár 94% -kal kevesebb 
ÜVEGHÁZHATÁSÚ 
GÁZKIBOCSÁTÁS

KIEMELT FIGYELEMMEL A KÖRNYEZETRE

CSÖKKENTETT VÍZ- ÉS 
ENERGIAFOGYASZTÁS

A biopamut pólóink GOTS emblémával 
és  licencszámmal  vannak ellátva.

Az engedélyszámmal ellátott GOTS logó a nyak mögött található 
címkén és a kezelési szimbólumokkal ellátott címkéken is látható.

171, 172 ORIGIN 
Pólók férfi & női, Single Jersey, 160 g/m2, 23 .o

173, 174 NATIVE
Pólók férfi & női, Single Jersey Slub, 150 g/m2, 25 .o

 

PÓLÓ 
GOTS tanúsítvánnyal

Kollekció

Global Organic Textile Standard (GOTS)
A GOTS világszerte elismert tanúsítvány az ökológiai szálakból készült textilekhez. Szigorú környezetvédelmi 
kritériumokat határoz meg a biotextíliák teljes ellátási láncára vonatkozóan és megköveteli a társadalmi kritériumok 
teljesítését is. Az ökológiai gazdálkodásból származó szerves rostok használata, a mérgezőanyagok és a környezetre 
káros anyagok elkerülése, valamint a minimálbér bevezetése csak egy részét képezik a GOTS kötelező érvényű 
kritériumainak. Biztos lehet benne, hogy a GOTS logóval jelölt termékek társadalmi és környezeti felelősséggel 
készülnek.
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KIDS

kiegészítők

CSALÁDI KONCEPCIÓ 
Ezzel a jelzéssel az egész család 

egyformába öltözhet.

135 CLASSIC NEW 
Pólók, 145 g/m2, 28 .o

138 BASIC
Pólók, 160 g/m2, 27 .o

149 CAMOUFLAGE 
Pólók, 160 g/m2, 45 .o

Kollekció

Gyerek 
 termékek

A 2019-es év újdonsága a 
közkedvelt csíkos mintás SAILOR 
póló gyerekek részére. 

805 SAILOR
Pólók, 150 g/m2, 39 .o

125, 605 PLAYTIME 
Pólók & Rövidnadrág, 106 .o

147 FANTASY 
Pólók, 105 .o

912 ENERGY, P92 BEETLE, 9V4 HV ENERGY
Hátizsák, 123, 132, 181 .o

406 ESSENTIAL
79 .o

121 LONG SLEEVE 
50 .o

100 CLASSIC 
29 .o

222 PIQUE POLO  
57 .o

148 INFINITY
43 .o

P72 PELICAN 
128 .o

322 CLASSIC KIDS
Kalapok, 117 .o

303 6P KIDS
Sapka,115 .o

327 RELAX, 329 FANCY
Kendő, 116 .o

328 TWISTER 
Kendő,116 .o

607 COMFORT
109 .o

9V2 HV BRIGHT
179 .o

412 TRENDY ZIPPER
Felső, 73 .o 

529 FROSTY 
Polár, 83 .o

P94 BLANKY
Polár takaró, 131 .o
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132, 133, 135
CLASSIC NEW 28

101, 100
CLASSIC 29

137
HEAVY NEW 31

110
HEAVY 31

145
ELEMENT 33

143, 161
VIPER 33

102
V-NECK 34

111
HEAVY V-NECK 34

162, 146

FIT V-NECK
SLIM FIT V-NECK 35

163, 164
FUSION 37

803, 804, 805
SAILOR 39

177
CONNECTION 41

109
COLORMIX 41

131, 148
INFINITY 43

144, 149
CAMOUFLAGE 45

166
CAMOUFLAGE LS 45

123
LOVE 49

171, 172
ORIGIN 23

173, 174
NATIVE 25

129, 134, 138
BASIC 27

211
SINGLE J. LS 63

413, 414
CAPE 75

407, 409
ADVENTURE, VIVA 77

406
ESSENTIAL 79

408
KANGAROO 79

527, 528, 529
FROSTY 83

520
HORIZON 84

525
EXIT 85

519
PRACTIC 85

526
SCARF NEW 85

533, 534
PACIFIC 3 IN 1 89

531, 532
NANO 91

212, 213
COTTON 58

112
LONG  SLEEVE 51

139
SLIM 50

127
ELEGANCE 50

121
LONG SLEEVE 50

119
FIT-T LONG SLEEVE 51

130
STREET LS 51

136, 142
TRIUMPH, CORE 53

203, 210, 222
PIQUE POLO 57

410, 411, 412
TRENDY ZIPPER 73

209, 229
STYLE LS 67

218
STYLE 67

207, 214
CHIC 69

215, 216
COTTON HEAVY 59

202, 223
SINGLE J. 60

219, 220
URBAN 61

221
PIQUE POLO LS 63

141
GLANCE 47

128
DREAM 47

120
CITY 49

122
PURE 47
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517, 516
VISION 97

509
BODY WARMER 97

417, 418
DIRECT 101

175, 176
DESTINY 103

124, 140, 147
FANTASY 105

217
VICTORY 106

125
TOP PLAYTIME 106

605
PLAYTIME 106

165
STAR 107

167
RACER 107

168
PRIDE 107

610
BALANCE 108

603
LEISURE 108

604
TWO IN ONE 108

607, 608
COMFORT 109

611
COMFY 109

305
6P 113

307
5P 113

306
6P SANDWICH 113

301
RAP 6P 114

302
RAP 5P 114

515, 514
COOL 95

524
WINDY 96

523
NORDIC 96

326
FURRY 117

907, 908, 909
TERRY 120

903, 905
TERRY 121

901
CARRY 122

912
ENERGY 123

911
SMART 123

P71
PARADE 126

P81
PIXEL 127

P21, P22
JOY 128

P72
PELICAN 128

P41
ZERO 130

P94
BLANKY 131

P31
SUNSHINE 132

P92
BEETLE 132

P93
BUBBLE 133

271
DRESS UP 136

329
FANCY 116

328
TWISTER 116

304, 322

CLASSIC, 
CLASSIC KIDS 117

511, 510
SOFTSHELL JACKET 92

522, 521
PERFORMANCE 93

327
RELAX 116

900
HANDY 122

P73
PAINT 127

P74
PEAK 126

P75
PROGRESS LS 129

P91
BLOOM 133

303
6P KIDS 115

310
SUNVISOR 114

324, C24

LATINO, 
CAMO LATINO 115
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260, 261
FLASH 144

262, 263
DYNAMIC 146

452, 451
VOYAGE 150

552, 551
EVEREST 152

553, 554
EVEREST 154

155, 156
BRAVE 156

150, 152
ACTION 158

153, 154
EXCLUSIVE 160

950, 951, 952, 953
BAMBOO 162

R01, R02
RESIST 166

W05
WOODY 166

R03, R04
RESIST HEAVY 167

W06
RANGER 167

259, 269
GRAND 140

258
CONTRAST STRIPE LS 142

550
CASUAL 143

256, 257
COLLAR UP 137

251, 253
PERFECTION PLAIN 138

2V9
HV RUNWAY 179

9V3

 
HV BRIGHT 179

453, 454
BOMBER 148

R05
RESIST LS 169

W51, W01
WOODY 172

W53, W03
RANGER 173

W04
RANGER 175

W02
WOODY 174

W52
WOODY 177

W54
RANGER 177

5V9
HV PRACTIC 181

3V5

 
HV REFLEX 181

4V6
HV ESSENTIAL 178

5V1
HV FLEECE 178

1V9
HV PROTECT 179

9V4
HV BRIGHT 179

9V2
HV ENERGY 181

3V8
HV TWISTER 181

518
NEXT 170

501, 504
JACKET 171

506
JACKET HI-Q 170

Voyage 451 - termékcsalád Malfini Premium®
16 17



Basic 129
Heavy New 137

Classic 101 

A MALFINI® kollekció termékei 
különböző szabással, súllyal, any-
agokból és színekben készülnek, de 
van egy közös vonásuk. Megbízhat 
minőségükben és kényelmükben. Akár 
reklámcélokra, akár sportoláshoz vagy 
a hétköznapokban fogják használni, 
elegánsan fogják viselni az Ön cégének 
nyomott vagy hímzett logóját.

minőség & kényelem



PÓLÓK

SINGLE JERSEY
sima elasztikus kötött kelme, elsősorban a kereknyakú 
pólók gyártásában népszerű

SZILIKONOS KEZELÉS
Az anyag kezelése szilikon fürdőben történik, 
tulajdonságainak javítása érdekében, csakúgy, mint az 
öblítővel  történő  lágyítás,  de  sokkal  tartósabb  hatással.

100 % PAMUT
olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint pl. lágyság, 
hajlékonyság, szilárdság, abszorpció és lélegzőképesség.

Basic 129
termék részlete



ORIGIN 171

ORIGIN 172

00 4401 02 11 0716 9605

00 4401 02 11 0716 9605

2/4

25

25

21

21

2/4

férfi póló

női póló

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

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

Újdonság. Raktáron: 2019 második negyedévében. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 

tanúsított biopamut

oldalvarrással

keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal

váll vállszalaggal megerősítve

ívelt alsó szél

tanúsított biopamut

íves szabású, oldalvarrással

keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

ívelt alsó szél

22 23
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NATIVE 173

NATIVE 174

2/4

2/4

00 4401 02 11 0716 9605

00 4401 02 11 0716 9605

25

25

21

21

2/4

férfi póló

női póló

Single Jersey Slub, 100 % organikus pamut 

150 g/m2, S - 3XL

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

tanúsított biopamut

vékony és vastag szálak váltakozása

oldalvarrással

keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal

váll vállszalaggal megerősítve

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

Újdonság. Raktáron: 2019 második negyedévében. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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BASIC 129

BASIC 134

00 94 9560 15 28 29

69

03* 4412*51 1967 01 02 93 14

1106 130809 0738 493916 6462 96 04

05

92

00 94 60 95

49

93 14

16 30

0501

64

440212*03* 19 06

62 110496 07 634092

BASIC 138

2327

23

09

27

00 6002 44 049603* 05 16 1162 3001 1514 07 6463929512*

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
Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 

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, 05, 07)

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

26 27



00 03* 15

40 64

44

29

0167

07

02

11

12* 0605

2892

CLASSIC NEW 132

CLASSIC NEW 133

16

62 0496

12*00 03* 02 15 92 62 6444 0601 16 07 4005 110496

00 03* 0602 44 0496 4012* 05 16 1101 15 0762 6492

CLASSIC NEW 135

CLASSIC 101

CLASSIC 100

00

00

02

02

04

04 07

12*03* 05

05

1101

01

06 07

oldalvarrás nélkül

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

férfi póló

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

íves szabású, oldalvarrással

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

női póló

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

* 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

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

gyerek póló

oldalvarrás nélkül

1:1 bordás kötésű nyakszegély

váll vállszalaggal megerősítve

unisex póló

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

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

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

gyerek póló

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű nyakszegély

váll vállszalaggal megerősítve

MINŐSÉG ÉS BIZTONSÁG

Az Oeko-Tex Standard 100 olyan textiltermékek nemzetközi minősítési 
tanúsítványa, melyek kizárólag egészségbarát anyagokból készülnek. Minden 
terméket független európai kutatóintézet tesztel, melynek keretében szabványosított 
kritériumok alapján ellenőrzik, hogy a termékek tartalmaznak-e emberi szervezetre 
káros anyagokat, előállításuk során felhasználtak-e veszélyes vegyszereket. 
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00 94
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02 93
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39 62

44

07 40

03*

03*

09

05

05

60

38

67

0496

51

16

14

14

13

01

01

11

9515 44 59

39 0704 11

HEAVY NEW 137

HEAVY 110

27

oldalvarrás nélkül

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

váll vállszalaggal megerősítve

szilikon bevonat

oldalvarrás nélkül

1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal

váll vállszalaggal megerősítve

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés
200 g/m2, XS - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 05, 07)

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

unisex póló

unisex póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 
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00 12* 05 44 0401 06 1102 07

00

00

02

02 0405

01

01

6005

60

6712*

12*

28 29 92 04 07

4992 07

44

44

ELEMENT 145

VIPER 143

VIPER 161

oldalvarrás nélkül

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

váll vállszalaggal megerősítve

könnyen eltávolítható címke

testhezalló szabás, oldalvarrással

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

szilikon bevonat

Single Jersey, 100% pamut, 180 g/m2

180 g/m2, XS - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

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

unisex póló

férfi póló

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

női póló

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

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
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00 03* 02 05 06 04 08 0701

00 05 0701 02

V-NECK 102

HEAVY V-NECK 111

00 01

07 49

6002 0512* 28 9429 44

95 16 04

SLIM FIT V-NECK 146

FIT V-NECK 162

00 01 07 496002 0512* 94 44 95 16 04

12*

oldalvarrás nélkül

V nyakú

1:1 bordás kötésű nyakszegély

váll vállszalaggal megerősítve

oldalvarrás nélkül

V nyakú

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

váll vállszalaggal megerősítve

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)

unisex póló

unisex póló

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

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

női póló

testhezalló szabás, oldalvarrással

mélyebb V-nyakkivágás

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

szilikon bevonat

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

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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M1M3 M7M4M5M2 M6

FUSION 163

FUSION 164

M1M3 M7M4M5M2 M6 M9

00

00

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

férfi póló

Single Jersey, 65 % poliészter, 35 % pamut 
160 g/m2, XS - 2XL

laza szabású, oldalvarrással

nyakkivágás saját anyagával szegélyezve

megerősített vállpánt

felhajtható ujjak, 4 ponton rögzítve

szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

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

oldalvarrással

nyakkivágás saját anyagával szegélyezve

megerősített vállpánt

felhajtható ujjak, 4 ponton rögzítve

szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

női póló
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SAILOR 803

02

SAILOR 804

02

SAILOR 805

02

1/4

1/4

1/4

Single Jersey, 100% pamut
150 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

150 g/m2

gyerek póló

női póló

fehér és sötétkék sávok

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

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

unisex póló

fehér és sötétkék sávok

íves szabású, oldalvarrással

mélyebb, kerek nyakkivágás

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

rövidített ujjak

fehér és sötétkék sávok

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

Újdonság. Raktáron: 2019 első negyedévében. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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CONNECTION 177

07/01
04/01

02/14
44/01

62/01
11/01

16/01
01/07

COLORMIX 109

00/12
43/02

01/12
02/03

12/01
03/60

2/4

2/4

unisex póló

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

unisex póló

kétszínű tervezéssel

oldalvarrással

vízszintes elválasztás varrással

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

váll vállszalaggal megerősítve

kétszínű tervezéssel

melange színek 100% pamutból

oldalvarrással

vízszintes elválasztó varrat

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

váll vállszalaggal megerősítve

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

Újdonság. Raktáron: 2019 második negyedévében. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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00/01
67/01

14/00
62/67

07/67
01/00

04/01

INFINITY 131

INFINITY 148

00/01
14/00

62/67
07/67

01/00
04/01

oldalvarrással

nyakkivágás és ujjvégek 1: 1 bordás kötésű textíliával, kontraszt színnel

megerősített vállpánt

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

unisex póló

oldalvarrással

nyakkivágás és ujjvégek 1: 1 bordás kötésű textíliával, kontraszt színnel

megerősített vállpánt

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

180 g/m2

gyerek póló

42 43



3332 34

CAMOUFLAGE 144

3332 34

CAMOUFLAGE LS 166

CAMOUFLAGE 149

3332 34

 136 TRIUMPH122 PURE C24 CAMO LATINO
115 .o53 .o

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

váll eltérő színű vállszalaggal megerősítve 

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

unisex póló

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

unisex póló

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal

hátsó nyakszegély belső oldalán terepszínű pánt

megerősített vállpánt

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

gyerek póló

47 .o

Keresse a terepszínű 
CAMOUFLAGE 

termékeket is:
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00 16

44

00 071615 1104

0112* 02

62

44

01

32

40

40 3364 34

64

01 40 6444

149305

00 12** 02 07

02

049662 0711

GLANCE 141

PURE 122

DREAM 128

95

95

92

05 1695 9693

0512**

sztreccs anyag,  jobb formatartás

testhezalló szabás, oldalvarrással

keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

rövid, karra simuló ujjak

íves szabású, oldalvarrással

nyakkivágás saját anyagával szegélyezve

megerősített vállpánt

rövidített ujjak

szilikon bevonat

sztreccs anyag,  jobb formatartás

testhezalló szabás, oldalvarrással

V nyakú

nyakkivágás saját anyagával szegélyezve

rövid raglán ujjak

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

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 - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

női póló

női póló

női póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: 85 % pamut, 15 % viszkóz, **80 % pamut, 15 % viszkóz,  5 % elasztán
Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 
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00 0701 3095 62 434002

00 594401 39

47

1502 92

4007

LOVE 123

CITY 120

0512* 96

laza szabású, oldalvarrással

széles alsó szegély saját anyagából

nyakkivágás saját anyagával szegélyezve

megerősített vállpánt

rövidített ujjak

szilikon bevonat

laza szabású, oldalvarrással

csípővonal alá ér

csónak nyakkivágással

nyakkivágás saját anyagával szegélyezve

japán ujjú

vízszintes helyzetben ajánlott szárítani

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

női hosszú póló

női póló

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 
* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: 85 % pamut, 15 % viszkóz
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00 0212* 0501 15 39 04 07 63

00 02 59 6301 4314 07

ELEGANCE 127

SLIM 139

00 15 6301 05 0762

LONG SLEEVE 121

00 0629

00 23/67
01 06/01

02/14

0103* 0402

LONG SLEEVE 112

12*

STREET LS 130

0705

FIT-T LONG SLEEVE 119

40 434493 95

9205 9612* 12/00
01/07

05/00

sztreccs anyag,  jobb formatartás

testhezalló szabás, oldalvarrással

nyakkivágás saját anyagával szegélyezve

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

hosszú ujjú

sztreccs anyag,  jobb formatartás

testhezalló szabás, oldalvarrással

V nyakú

nyakkivágás saját anyagával szegélyezve

hosszú raglán ujjak

 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)

hosszú ujjú női póló

hosszú ujjú női póló

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű nyakszegély

megerősített vállpánt

hosszú ujjú

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

hosszú ujjú gyerek póló

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

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

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

oldalvarrással

elválasztó vállvarratok kontraszt csíkkal

1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal

váll vállszalaggal megerősítve

hosszú ujjú

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

hosszú ujjú unisex póló

hosszú ujjú férfi póló

testhezalló szabás, oldalvarrással

1:1 bordás kötésű nyakszegély

megerősített vállpánt

hosszú ujjú

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

hosszú ujjú férfi póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkózÚjdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 
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00 02 95 1601 92 621412* 44

07 3240 3364 34

0496

00 01 02 12**

TRIUMPH 136

CORE 142

05

05

oldalvarrás nélkül

nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve

megerősített vállpánt

sztreccs anyag,  jobb formatartás

testhezalló szabás, oldalvarrással

mélyebb, kerek nyakkivágás

nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve

szélesebb pántok

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

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

női trikó

férfi trikó

** Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: 85 % pamut, 15 % viszkóz, *80 % pamut, 15 % viszkóz, 5 % elasztán
Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 
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GALLÉROS PÓLÓK
Urban 220

termék részlete

PIQUE
A piqué kötésű anyag külső felületén geometriai mintákkal 
hurkolt, belső felületén sima kötésű.

BORDÁS KÖTÉS
sima és fordított hurkolás miatt az anyag rugalmas lesz, 
többnyire gallér, nyakkivágás, ujjvégződés esetén használ-
ják.

65 % PAMUT/35 % POLIÉSZTER
A pamut lágyságot és légáteresztő képességet biztosít a ter-
méknek, a szintetikus szál hozzáadásának köszönhetően 
pedig gyorsan szárad, jobb a tartása és az illeszkedése az 
alakhoz.
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38

59

40 64

40 3004969206 07 6439 11

PIQUE POLO 203

PIQUE POLO 210

00 4415050112* 39 04 07 3002 92 40 64

PIQUE POLO 222

95

95

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvéggel, behúzó szalaggal

nyílás 3 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

szűkített szabás oldalvarrással

1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvéggel, behúzó szalaggal

keskeny nyílás 5 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
200 g/m2, S - 4XL (4XLcsak ezekben a színekben érhető el 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94)

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

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
Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvéggel, behúzó szalaggal

keskeny nyílás 3 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

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

galléros gyerek piqué póló
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12*00

00 02

01 44 07 40

12* 05 6239

150502 06 6239

01 064415 07

COTTON 212

COTTON 213

00

00 05

01 05

01 07

02 07

02

COTTON HEAVY 215

COTTON HEAVY 216

03* 04

03* 04

06 15

06 15

oldalvarrás hasítékkal

1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel

nyílás 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 nyílás 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

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 

oldalvarrás hasítékkal

1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel

nyílás 3 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

szűkített szabás oldalvarrás hasítékkal

1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel

keskeny nyílás 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

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

58 5958 59



00 091401 0603* 39

11 130496 08 07

150212* 4405 92

SINGLE J. 202

00 0212* 0501 06 9215 44 04 07 40

SINGLE J. 223

96

URBAN 219

URBAN 220

00/02
12*/00

00/00
02/00

06/00
05/00

14/00
15/00

44/00
04/00

11/00
07/00

92/00

00/02
12*/00

00/00
02/00

06/00
05/00

14/00
15/00

44/00
04/00

11/00
07/00

92/00

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű gallérral

nyílás 2 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

szilikon bevonat

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

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 

galléros női póló

szűkített szabás oldalvarrással

1:1 bordás kötésű gallérral

keskeny nyílás 4 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

szilikon bevonat

galléros férfi póló

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

galléros férfi piqué póló

galléros női piqué póló

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel kontraszt szalaggal

nyílás 3 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

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

szűkített szabás oldalvarrással

1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel kontraszt szalaggal

keskeny nyílás 5 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

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

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: 85 % pamut, 15 % viszkóz
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PIQUE POLO LS 221

00 0201 1494 07

00 02 0794 01 14

SINGLE J. LS 211

050612*

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

galléros férfi piqué póló, hosszú ujjú

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű gallérral, behúzó szalaggal

nyílás 3 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

hosszú ujjú

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

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel

nyílás 2 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

hosszú ujjú mandzsettaval

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

galléros férfi póló, hosszú ujjú

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

KIALAKÍTÁSI RÉSZLETEK
a szabás követi az alakot, de a hajtások és redők kényelmes 
mozgást tesznek lehetővé.

KÉTRÉSZES ING GALLÉR
két darabból áll - álló gallér és a felső része.

PUPLIN
Az ingek leggyakrabban használt anyaga. Rendkívül 
vékony, puha, kellemes tapintású, de nem rugalmas anyag.

Chic 207
termék részlete



00 01 0715

00 01 0715

STYLE LS 229

STYLE LS 209

00 01 0715

STYLE 218

2/4

2/4 Újdonság. Raktáron: 2019 második negyedévében. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 

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)

formázott alsó szél

egyenes szabás, oldalvarrással

hátsó rész dupla letűzéssel és hajtással

dupla ing gallér

elülső rész gombolópánttal végződik

patch nadrág zseb

hosszú ujjú, kerek mandzsettával és 1 gombbal

gombok a szövet színében (plusz 2 tartalék gombbal)

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

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

hosszított ujjú női blúz

hosszú ujjú férfi ing

hosszított ujjú női blúz

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

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)

formázott alsó szél
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00 0701 15

00 0701 15

CHIC 214

CHIC 207

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)

formázott alsó szél

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

rövid ujjú női blúz

egyenes szabás, oldalvarrással

hátsó rész dupla letűzéssel és hajtással

dupla ing gallér

elülső rész gombolópánttal végződik

patch nadrág zseb

gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)

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

rövid ujjú férfi ing
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PULÓVEREK
Viva 409

termék részlete

FUTTER - BOLYHOS BELSŐ OLDALLAL
Sima pamutszövet, bélésfonal hozzáadásával, amely az anyag fonákján 
van vezetve és fel van bolyhosítva. Főleg pulóverek készítésére használják, 
melyeknek a belső bolyhos oldal 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 ELASZTÁNNAL
A hozzáadott elasztán rugalmassá teszi az anyagot és jó formatartást 
biztosít a szegélyeken.

FUTTER - HURKOLÁSSAL
Sima pamutszövet, bélésfonal hozzáadásával. A belső hurkolt oldala felszívja 
a  nedveséget. A hozzáadott fonal nemcsak az anyag nedvszívóképességét 
növeli, hanem a térfogatát is és jobb formatartást eredményez. Minél hosszabb 
a hurkok, annál jobb a szövet nedvesség felszívó képessége.



0212* 0501 06 62 07

00 0212* 0501 0762 40

TRENDY ZIPPER 410

TRENDY ZIPPER 411

TRENDY ZIPPER 412

12* 6201 074405 40

00

06

elöl végig cipzárral záródó férfi felső

zsinórral összehúzható bélelt kapucni

alsó szegély és mandzsetta 2:2 bordás kötésű,

5% elasztánt tartalmazó anyagból

vállon és zseben dekoratív díszvarrás

szalaggal megerősített nyakszegély

elöl végig cipzárral záródó női karcsúsított felső

zsinórral összehúzható bélelt kapucni

alsó szegély és mandzsetta 2:2 bordás kötésű,

5% elasztánt tartalmazó anyagból

vállon és zseben dekoratív díszvarrás

szalaggal megerősített nyakszegély

elöl végig cipzárral záródó gyerek felső

bélelt kapucni

alsó szegély és mandzsetta 2:2 bordás kötésű,

5% elasztánt tartalmazó anyagból

vállon és zseben dekoratív díszvarrás

szalaggal megerősített nyakszegély

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

300 g/m2, XS - 2XL

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

gyerek felső

női felső

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

300 g/m2, S - 3XL

férfi felső

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt készletre érkezésről a kereskedelmi osztályunk nyújt. 
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CAPE 414
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07 40
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CAPE 413

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

női felső

belebújós női kapucnis felső

elülső kenguru zseb

zsinórral összehúzható kapucni

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

megerősített hátsó nyakszegély

karcsúsított

férfi felső

belebújós férfi kapucnis felső

elülső kenguru zseb

zsinórral összehúzható kapucni

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

megerősített hátsó nyakszegély

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
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12**00 01 02 16 0705

12* 01 09 05 0702

ADVENTURE 407

VIVA 409

06

férfi felső

női felső

minőségi férfi felső bordás kötésű gallérral

egyenes szabás elülső zsebekkel

hurkolt belső oldal

alsó szegély, mandzsetták, gallér és zsebszélek

2:2 bordás kötésű anyagból

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

300 g/m2, S - 3XL

minőségi női felső bordás kötésű gallérral

karcsúsított szabás kétoldalt bordás betéttel

elülső zsebekkel

hurkolt belső oldal

alsó szegély, mandzsetták, gallér és a zsebszélek

2:2 bordás kötésű elasztikus anyagból

hossza csípőig ér

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

300 g/m2, XS - 2XL

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

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 
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WW BB

KANGAROO 408

ESSENTIAL 406

00 0203* 05 070167 0612*

00/36
01/36

14/00
39/00

07/36

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 

női felső

bebújós női pulóver divatos tervezéssel

rejtett elülső kenguru zsebbel

összehúzható kapucnival

oldalsó betételem, kapucni széle és zsinór eltérő színekben

fehér és fekete modellek esetén vannak egyszínűek is

alsó szegély és ujjak vége 2:2 bordás kötésű elasztikus anyagból

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

280 g/m2, XS - 2XL

meleg férfi/gyerek felső bolyhos belső oldallal

kerek nyakrész, ujjak és alsó része 1:1 bordás

kötésű elasztikus anyaggal szegélyezve,

melyek dupla tűzéssel díszítettek

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

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

férfi/gyerek felső
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POLÁROK
Exit 525

termék részlete

BOLYHOSODÁS ELLENI KEZELÉS
Az  eljárás  nagymértékben  csökkenti  az  anyag 
bolyhosodását.

ÖSSZEHÚZÓ ZSINÓR
A termékek körmérete alul egy elasztikus húzózsinórral 
szűkíthető.

POLÁR
Kiváló szigetelő tulajdonságokkal, hosszú élettartammal 
és könnyű kezelhetőséggel rendelkezik. Az anyag külső 
felülete bolyhosodás ellen van kezelve.
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FROSTY 527

FROSTY 528

FROSTY 529

férfi polár felső divatos betételemekkel

2 elülső cipzáros zseb

felhajtható gallér állvédővel

díszítő varrás

alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható

külső rész bolyhosodás ellen kezelve

karcsúsított női polár felső divatos betételemekkel

2 elülső cipzáros zseb

felhajtható gallér állvédővel

díszítő varrás

alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható

külső rész bolyhosodás ellen kezelve

gyerek polár felső divatos betételemekkel

2 elülső cipzáros zseb

felhajtható gallér állvédővel

díszítő varrás

alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható

külső rész bolyhosodás ellen kezelve

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

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

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

férfi polár felső

gyerek polár felső

női polár felső

(kiegészítő szín: 94)

(kiegészítő szín: 94)

(kiegészítő szín: 94)
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EXIT 525

PRACTIC 519

SCARF NEW 526

00 050124 4402 92 07 40

01 1602 62 0767 94 05

HORIZON 520

3600 01 05 2302 11

cipzáros polár mellény eltérő színű elemekkel

két cipzáros elülső és egy cipzáros mellzsebbel

lehajtható gallér visszahajtott állvédővel a cipzár végén

galléron, karkivágáson és az alján díszítő öltésekkel

alja rugalmas zsinórral összehúzható, rögzíthető

külső része bolyhosodás ellen kezelve

rugalmas zsinórral összhúzható unisex polár sapka

összehúzás nélkül körsálként viselhető

külső része bolyhosodás ellen kezelve

a termovelúr termékek praktikus eleme

meleg polár sál kerekített sarkokkal

dekoratív varrással szegélyezve

25 cm szélessége variálható viselést biztosít

külső része bolyhosodás ellen kezelve

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

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
240 g/m2, univerzális

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
230 g/m2, 155 × 25 cm

unisex polár mellény

unisex polár sál

unisex polár sapka

(kiegészítő szín: 94)

férfi polár felső

bebújós férfi polár felső mellközépig nyitható cipzárral

rugalmas mandzsetta

aljában rugalmas és rögzíthető összehúzózsinór

külső része bolyhosodás ellen kezelve

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

Egyéb polár termékeinket a RIMECK® kollekcióban találja meg a 170. oldalon. 
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OUTDOOR
Pacific 3 in 1

termék részlete

RAGASZTOTT VARRATOK
Vízszigetelő varrási technológia. A vízálló szalagot nyomás 
alatt, termikusan alkalmazzák a belső varratokon.

HÍMZÉST SEGÍTŐ NYÍLÁS
Belső cipzár segít hozzáférhetővé tenni a terméket az 
emblémázáshoz.

SOFTSHELL
3 rétegű anyag, amelyben a köztes membrán anyag segíti a 
vízlepergetést és a légáteresztést.



PACIFIC 3 IN 1 533, 534

01 07 36 44

3/4

01 07 36 44

3/4

jacket férfi jacket női

Vízálló, légáteresztő férfi dzseki 3 az 1-ben polár belsővel és kontraszt 

részletekkel.

Külső dzseki:
álló gallér levehető kapucnival és megerősítéssel

hegesztett illesztések

vízálló cipzár nyakvédelemmel ellátva

elöl 2 rejtett, cipzáros zseb

1 rejtett zseb a mellkason

elasztikus zsinórral állítható szegély és kapucni

tépőzárral állítható ujjvégek

oldalt emblémázható

Belső polár:
pehelysúlyú zipzáros polár dzseki álló gallérral

kapcsolódás patenttal záródó 3 szalaggal, konrtaszt részletekkel

elöl 2 rejtett, cipzáros zseb

alsó szegély elasztikus zsinórral állítható

vízlepergető réteg, mindkét oldalon

Külső vízálló, légáteresztő dzseki - 100 % polyészter,
szövetborítás és TPU fehér bevonat, 130 g/m2; 
Belső polár - 100 % polyészter, vízlepergető bevonat 
mindkét oldalon, vízálló 8 000 mm, légáteresztő 
5 000 g/m2/24 hod

220 g/m2, S - 3XL

Vízálló, légáteresztő női dzseki 3 az 1-ben belső polárval és contrast 

details.

Külső dzseki:
álló gallér levehető kapucnival és megerősítéssel

hegesztett illesztések

állvédőben végződő, vízálló cipzár

elöl 2 rejtett, cipzáros zseb

1 rejtett zseb a mellkason

elasztikus zsinórral állítható szegély és kapucni

tépőzárral állítható ujjvégek

oldalt emblémázható

Belső polár:
pehelysúlyú zipzáros polár dzseki álló gallérral

kapcsolódás patenttal záródó 3 szalaggal, konrtaszt részletekkel

elöl 2 rejtett, cipzáros zseb

alsó szegély elasztikus zsinorral állítható

vízlepergető réteg mindkét oldalon

Külső vízálló, légáteresztő dzseki - 100 % polyészter,
szövetborítás és TPU fehér bevonat, 130 g/m2; 
Belső polár - 100 % polyészter, vízlepergető bevonat 
mindkét oldalon, vízálló 8 000 mm, légáteresztő 
5 000 g/m2/24 hod

220 g/m2, XS - 2XL

Újdonság. Raktáron: 2019 harmadik negyedévében. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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NANO 531

NANO 532

36/01
01/44

02/62
07/01

36/01
01/44

02/62
07/01

férfi softshell kabát

női softshell kabát

férfi softshell dzseki divatos elemekkel

NANOtex® kezelésű vízálló alapanyag

két elülső- és egy mellzseb cipzárakkal

bélelt kapucni

ujjak vége tépőzárral állítható

Softshell és 100% poliészter 75D NANOtex® kezeléssel, légáteresztő 
membrán, 100% poliészter - perforált mikropolár, vízállóság 5 000 mm,
 légázeresztő képesség 600 g/m2/24 óra

280 g/m2, S - 3XL

karcsúsított női softshell dzseki divatos elemekkel

NANOtex® kezelésű vízálló alapanyag

két elülső- és egy mellzseb cipzárakkal

bélelt kapucni

ujjak vége tépőzárral állítható

Softshell és 100% poliészter 75D NANOtex® kezeléssel, légáteresztő 
membrán, 100% poliészter - perforált mikropolár, vízállóság 5 000 mm, 
légázeresztő képesség 600 g/m2/24 óra

280 g/m2, XS - 2XL

További információk a NANOtex®-ről a 187. oldalon.
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PERFORMANCE 522

PERFORMANCE 521

00 36
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SOFTSHELL JACKET 511

SOFTSHELL JACKET 510

férfi softshell kabát

női softshell kabát

légáteresztő férfi softshell kabát

könnyen levehető kapucnival

cipzárral záródó két elülső zseb és egy mellzseb

könnyen emblémázható mellrész a cipzár kinyitásával

tépőzárral állítható ujjvégek

alul elasztikus zsinórral összehúzható és rögzíthető

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán, légáteresztő membrán,
100 % poliészter - mikro polár, 14 000 mm-ig vízálló, 
2 000 g/m2/24 óra légáteresztő

300 g/m2, S - 3XL

légáteresztő karcsúsított női softshell kabát

könnyen levehető kapucnival

cipzárral záródó két elülső zseb és egy mellzseb

könnyen emblémázható mellrész a cipzár kinyitásával

tépőzárral állítható ujjvégek

alul elasztikus zsinórral összehúzható és rögzíthető

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán, légáteresztő membrán,
100 % poliészter - mikro polár, 14 000 mm-ig vízálló, 
2 000 g/m2/24 óra légáteresztő

300 g/m2, XS - 2XL

férfi softshell dzseki

női softshell dzseki

víz-és szélálló, légáteresztő férfi softshell dzseki

elején, vállán, ujjakon és az elülső zsebeken fényvisszaverő csíkokkal díszítve

állvédő visszahajtás a cipzár végén bal ujj felső részén kis zseb

a mellrészen cipzáras belső zseb a fülhallgató kivezetésére szolgáló nyílással

a dzseki ujjának alsó szegélye tépőzárral állítható

az alsó szegélye rugalmas zsinórral összehúzható

hátrésze hosszított

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán, légáteresztő 
membrán, 100 % poliészter, vízállóság 14 000 mm,
légáteresztőképesség 2 000 g/m2/24 óra

300 g/m2, S - 3XL

elején, vállán, ujjakon és az elülső

zsebeken fényvisszaverő csíkokkal díszítve

állvédő visszahajtás a cipzár végén

bal ujj felső részén kis rejtett zseb

a mellrészen cipzáras belső zseb a fülhallgató kivezetésére szolgáló nyílással

a dzseki ujjának alsó szegélye tépőzárral állítható

az alsó szegélye rugalmas zsinórral összehúzható

hátrésze hosszított

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán, légáteresztő membrán,
100 % poliészter, vízállóság 14 000 mm,
légáteresztőképesség 2 000 g/m2/24 óra

300 g/m2, XS - 2XL
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COOL 515

COOL 514

01/44
02/62

92/36
07/36

44/36

01/44
02/62

92/36
07/36

44/36

férfi dzseki

női dzseki

vékony softshell kabát kapucnival, egyenes szabással

kabát színétől eltérő cipzárakkal

a kapucni rugalmas zsinórral összehúzható

az ujjak vége tépőzárral állítható

2 oldalsó zsebbel, mellzseb a varrás vonalában

fényvisszaverő elemekkel díszítve

meghosszabbított hátrész

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

210 g/m2, S - 3XL

vékony softshell kabát kapucnival, karcsúsított szabással

kabát színétől eltérő cipzárakkal

a kapucni rugalmas zsinórral összehúzható

az ujjak vége tépőzárral állítható

2 oldalsó zsebbel, mellzseb a varrás vonalában

fényvisszaverő elemekkel díszítve

meghosszabbított hátrész

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

210 g/m2, S - 2XL
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VISION 517

VISION 516

01 0702 06

BODY WARMER 509

0501 0602 9190 07

WINDY 524

01

NORDIC 523

36/62
01/36

59/36
07/36

36/62
01/36

59/00
07/36

férfi softshell mellény

női softshell mellény

egyenes szabású szabadidő mellény

elülső zsebek cipzárjai dekoratív varrásokba rejtve

állvédő visszahajtott cipzárvéggel

ujjak elasztikus szegélye a belsejével és a cipzár színével harmonizál

akasztófüllel

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán,
polár, 100 % poliészter

280 g/m2, S - 3XL

karcsúsított szabású női szabadidő mellény

elülső zsebek cipzárjai dekoratív varrásokba rejtve

állvédő visszahajtott cipzárvéggel

ujjak elasztikus szegélye a belsejével és a cipzár színével harmonizál

akasztófüllel

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán,
polár, 100 % poliészter

280 g/m2, XS - 2XL

férfi mellény

polárral bélelt egyenes szabású meleg mellény

elülső oldalsó zsebekkel, két belső zsebbel

cipzárral nyitható bélés az emblémázás érdekében

állvédő visszahajtás a cipzár végén

akasztófüllel

kívül: 100% Nylon Rip Stop 210T, ezüst bevonattal100% poliamid 
a belső felületen belül: polár, 100% poliészter

300 g/m2, S - 3XL

unisex széldzseki

elöl cipzárral záródó vékony széldzseki

két zsebbel és gallérba hajtható kapucnival

alsó része és a kapucni zsinórral összhúzható

a dzsekihez az anyagával megegyező színű,

cipzárrral záródó, akasztófüles tároló tartozik

100 % poliészter, poliamiddal
S - 3XL

férfi téli kabát

bélelt férfi kabát levehető kapucnival

a hosszított fazon elöl rövidített cipzárral és gombokkal záródik

két-két elülső zseb felül gombolással, oldalt cipzárral

két belő zseb tépőzárral

dupla ujjvégek és kétrétegű gallér

belső mandzsetta és a gallér belseje bordás kötésű elasztikus anyagból

derékrészen gombbal, ujjvégeken patentekkel állítható méret

emblémázásra alkalmas

Külső anyag: 100 % poliészter, micro fiber, középső réteg:
100 % poliészter bélésanyag 100 % poliészter
M - 2XL
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ACTIVE

STICKER

Fantasy 140 
termék részlete

ELASZTÁN
Nagyon nyúlékony anyag, mindig más anyagokkal együtt 
használják. Garantálja a formatartást és minimalizálja a 
gyűrődések kialakulását a terméken.

LEVEHETŐ MATRICA
Nyom nélkül eltávolítható öntapadós címke.

100 % POLIÉSZTER
Az anyag ellenálló, gyorsan szárad és nem igényel különö-
sebb törődést.



STICKER

DIRECT 417

DIRECT 418

00 1201 02 07

STICKER

00 1201 02 07

STICKER

3/4

3/4

3/4

pehelysúlyú női cipzáros pulóver kapucnical

nyúlékony, meleg, puha tapintású polár

ideális sport- és szabadidős tevékenységekre

dekoratív varrás

elasztikus fekete ujjvégek

álló gallér állvédővel

elöl két zipzáros zseb

raglán ujjak

szegett, hátul kissé hosszított alj

eltávolítható címke

sztreccs polár női

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

pehelysúlyú férfi cipzáros pulóver kapucnical

nyúlékony, meleg, puha tapintású polár

ideális sport- és szabadidős tevékenységekre

dekoratív varrás

elasztikus fekete ujjvégek

álló gallér állvédővel

elöl két zipzáros zseb

raglán ujjak

szegett, hátul kissé hosszított alj

eltávolítható címke

sztreccs polár férfi

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

Újdonság. Raktáron: 2019 harmadik negyedévében. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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STICKER

DESTINY 175

DESTINY 176

00 0701 02 90 9212 8805

STICKER

STICKER

3/4

3/4

00 8901 02 90 9212 8805 07

3/4

férfi póló

női póló

sztreccs gyorsan száradó anyag

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

szegett, hátul kissé hosszított alj

eltávolítható címke

sztreccs gyorsan száradó anyag

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

szegett, hátul kissé hosszított alj

eltávolítható címke

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

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

Újdonság. Raktáron: 2019 harmadik negyedévében. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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16

16
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01

01

FANTASY 124

FANTASY 140

FANTASY 147

88

88

88

gyorsan száradó anyag

oldalvarrással

Különlegesen kialakított nyakkivágás

megerősített vállpánt

ideális sport- és szabadidős tevékenységekre

szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

gyorsan száradó anyag

íves szabású, oldalvarrással

keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

ideális sport- és szabadidős tevékenységekre

szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

gyorsan száradó anyag

oldalvarrással

Különlegesen kialakított nyakkivágás

megerősített vállpánt

ideális sport- és szabadidős tevékenységekre

szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

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

férfi póló

gyerek póló

női póló

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 
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36 44 07 900100

PRIDE 168

RACER 167

00 44 89 90

STAR 165

00 62 070201

VICTORY 217

00

00 16

01 16 07

01 04

05 04

05 07

PLAYTIME 125

PLAYTIME 605

88

sima, gyorsan száradó anyag

oldalvarrással

nyakrész saját anyagával szegélyezve

váll vállszalaggal megerősítve

hosszú ujjú

ideális sport- és szabadidős tevékenységekre

szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

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

női top

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

sima, gyorsan száradó anyag

íves szabású, oldalvarrással

sport-hátú trikó

mélyebb, kerek nyakkivágás

nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve

ideális sport- és szabadidős tevékenységekre

szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

unisex póló

unisex póló

cotton-touch anyag

oldalvarrással

keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve

váll vállszalaggal megerősítve

szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

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

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 

gyorsan száradó anyag

ideális sport- és szabadidős tevékenységekre

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű gallérral

nyílás 3 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

alkalmas szublimációra (világos színek)

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

unisex póló

gyorsan száradó anyag

oldalvarrással

függőleges elválasztó varratok fényvisszaverő csíkkal

nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve

ideális sport- és szabadidős tevékenységekre

szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

Interlock pique, 100 % poliészter
150 g/m2, S - 2XL, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

férfi/gyerek atléta

férfi/gyerek rövidnadrág

Interlock pique, 100 % poliészter
150 g/m2, S - 3XL, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

kényelmes, bő szabású laza esésű rövidnadrág

a derékrész belső oldalában kis zseb található

oldalvarrás nélküli szabással

bevarrt gumival összehúzott derékrész

Playtime szett része
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12* 0501 02

00 12* 0201 07

COMFORT 607

COMFORT 608

12* 0501 02

COMFY 611

00 0112* 02

0100 02

BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

0100 02 0739

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

kényelmes férfi/gyerek szabadidő nadrág

két oldalsó rejtett zsebbel

rugalmas derékrész összehúzó zsinórral

egyenes szárral

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

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

férfi/gyerek melegítőnadrág

női melegítőnadrág

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

300 g/m2, XS - 2XL

két oldalsó rejtett zsebbel

rugalmas derékrész összehúzó zsinórral

egyenes szárral

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

kényelmes férfi szabadidő rövidnadrág

két oldalsó rejtett zsebbel

rugalmas derékrész összehúzó zsinórral

térdig érő egyenes szárral

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

300 g/m2, S - 3XL

férfi rövidnadrág

kényelmes, szűk, elasztikus női nadrág 

gumis derékrésszel

lábszár szegése dupla varrással megerősítve

oldalvarrás nélkül

kényelmes női szabadidő nadrág

egyenes szabás elasztikus anyagból

két oldalsó rejtett zsebbel

rugalmas derékrésze széles gumírozással

alsó szegélye keskeny gumival összehúzott

rövid női szoknya alárejtett shorttal

praktikus sportoláshoz, szabadidős tevékenységhez

elasztikus anyaga és A-vonalú szabása kényelmes viselést biztosít

derékrésze széles gumiszalaggal és összehúzó zsinórral

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

női leggings

női szoknya-short

női nadrág

108 109



SAPKÁK

SIMA SZÖVET
Nem igényel sok törődést, felülete enyhén fényes.

SZEGETT LYUKAK
A sűrűbb anyagok lélegzését segítik elő.

FÉSÜLT SZÖVET
A fésült szövet matt megjelenést ad a felületnek.

6P 305
termék részlete
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6P 305

67/00
00/02

01/08
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05/00
06/00

04/01
08/01

07/00
27/00

6 paneles baseball sapka bordázott pamutból

a napellenzőbe varrt keskeny kontraszt csíkkal

mérete rézcsattal állítható

körben apró hímzett szellőzőnyílásokkal

5 paneles baseball sapka bordás pamutból

mérete rézcsattal állítható

körben apró hímzett szellőzőnyílásokkal

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

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

unisex baseball sapka

unisex baseball sapka

unisex baseball sapka

6 paneles baseball sapka bordázott pamutból, mérete rézcsattal állítható

körben apró hímzett szellőzőnyílásokkal, széles színválaszték

körben hímzett, apró szellőző nyílások

széles színskála

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

Újdonság. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt. 
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5P RAP 301

6P RAP 302

00 0951 0502 0701

LATINO 324

00 02 15 1162 643005 04 0792

6P KIDS 303

00 01 04 070502

SUNVISOR 310 CAMO LATINO C24

32 33 34

Szövet, 100 % pamut
230 g/m2, állítható

unisex baseball sapka

5 paneles pamut sapka

lapos silt, eltávolítható matricával

megerősített előlap

hímzett szellőzőnyílások

műanyag csattal állítható méret

Krepp, 100 % pamut
340 g/m2, állítható

6 paneles pamut sapka

lapos silt, eltávolítható matricával

megerősített előlap

hímzett szellőzőnyílások

műanyag csattal állítható méret

Krepp, 100 % pamut
340 g/m2, állítható

unisex baseball sapka

modern, puha pamutvászonból készült sapka

hímzett szellőzőnyílásokkal

mérete tépőzárral állítható

Szövet, 100 % pamut
230 g/m2, állítható

unisex baseball sapka

gyerek baseball sapka

6 paneles gyerek baseball sapka, bordás pamutból

tépőzárral állítható méret

körben apró hímzett szellőzőnyílásokkal

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

nyári napellenző bordás pamutból

belső oldalán frottír borítással, magas nedvszívó képességgel

műanyag csattal állítható méret

unisex napellenző

100% fésült pamut, 340g/m2

állítható

unisex baseball sapka

modern, puha pamutvászonból készült sapka

hímzett szellőzőnyílásokkal

mérete tépőzárral állítható
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FANCY 329

RELAX 327

TWISTER 328

1100 44

00 04 89

0701 62

01

15 04

15

00 1505 0701 0602 04

CLASSIC 304

01 07

FURRY 326

00 4401 07 8905 64 90

CLASSIC KIDS 322

00 1505 070492

06 56

unisex, pamut kalap

steppelt karima

körben hímzett, apró szellőzőnyílások

Bordázott szövet, 100 % pamut
260 g/m2, univerzális, fejkerület 56 cm

divatos háromszögletű pamut kendő

használható kiegészítőként pl. csapatok megkülönböztetésére

szélei körben varrással szegettek

divatos háromszögletű kendő rugalmas anyagból

csapatok megkölünböztetéséhez hasznos kiegészítő

szélei körben varrással szegettek

trendi csőkendő elasztikus anyagból, szegés nélkül

univerzális viselési tulajdonságokkal rendelkezik,

melyek a csomagoláson vannak feltüntetve

unisex/gyerek kendő

unisex/gyerek kendő

unisex/gyerek kendő

Single Jersey, 100 % pamut
160 g/m2, 68 × 68 × 96 cm

Interlock, 100 % poliészter
120 g/m2, 65 × 65 × 92 cm

Single Jersey, 100 % poliészter
135 g/m2, 50 × 26 cm

unisex kalap

unisex, pamut kalap

steppelt karima

körben hímzett, apró szellőzőnyílások

Bordázott szövet, 100 % pamut
260 g/m2, univerzális, fejkerület 61 cm

unisex téli sapka

téli meleg sapka fülvédővel

bélése és homlokrész díszítése műszörme

áll alatt vagy fejtetőn műanyag kapoccsal rögzíthető fülmelegítő

Külső rész: Rip Stop, 100 % poliamid
belső rész: korall polár, 100 % poliészter
S, L

gyerek kalap
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FROTTÍR 
& táskák

Terry Towel 908
Carry 901

termékek részlete

SZÖVET
A szövet anyaga erős, rendszeresen ismétlődő szálak 
szövésével készül, amelynek külső és belső oldalán 
ugyanolyan a megjelenése.

KERESZTVARRÁS
A len táskán nagy erősséget biztosít a táska fülének.

FROTTÍR
A háromdimeniós anyag nagyon puha és rendkívüli 
nedvszívó képességű.



TERRY TOWEL 908

TERRY BATH TOWEL 909

TERRY HAND TOWEL 907

00 30239624 47

00 30239624 47

00 30239624 47

951605

951605

951605

TERRY TOWEL 903

TERRY BATH TOWEL 905

00 05 0704 49 44020125 9206

00 05 0704 49 44020125 9206

hímzésre alkalmas

puha, jó nedvszívó

szőtt címkéje akasztófülként használható

hímzésre alkalmas

puha, jó nedvszívó

szőtt címkéje akasztófülként használható

hímzésre alkalmas

puha, jó nedvszívó

szőtt címkéje akasztófülként használható

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

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

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

törölköző

fürdőlepedő

kéztörlő

kellemesen puha és jó nedvszívó

szőtt bordűrmintával díszítve a rövid oldalakon

szőtt címkéje akasztófülként használható

kellemesen puha és jó nedvszívó

szőtt bordűrmintával díszítve a rövid oldalakon

szőtt címkéje akasztófülként használható

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

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

törölköző

fürdőlepedő

Bambusz frottír termékeinket a 

kollekcióban találja meg a 162. oldalon.
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00 01 14 92 6444 07 49 89 9093

ENERGY 912

10

00 0462 6495 4992 93

05

10 0501 07 44

HANDY 900

CARRY 901

00 9201 075944 49 89 64 90

SMART 911

dupla zsinórral összehúzható tornazsák,

mely hátizsákként is hordható, belső zsebe cipzárral záródik  (20 × 23 cm)

fényvisszaverő elemekkel a sarkokban

unisex/gyerek hátizsák

Szövött anyag, 100 % poliészter
70 - 80 g/m2, univerzális (45 × 34 cm)

kisméretű vászon bevásárlótáska két füllel

kézben és vállon egyaránt hordható

emblémázása nyomással javasolt

kiváló reklámhordozó

gazdag színválasztékban

nagyméretű vastag vászon bevásárlótáska két füllel

kézben és vállon egyaránt hordható

bevarrt szélessége nagyobb helyet biztosít

emblémázása nyomással, hímzéssel javasolt

kiváló reklámhordozó

Szövött anyag, 100 % pamut
90 g/m2, táska mérete: 42 × 38 cm, táskafül mérete: 60 × 2,5 cm

Szövött anyag, 100 % pamut
280 g/m2, táska mérete: 43 × 43 × 12 cm, táskafül mérete: 70 × 2,5 cm

bevásárlótáska

bevásárlótáska

dekoratív megjelenésű, népszerű poliészter táska

szabott füleivel kézben és vállon is hordható

kis tárolóval rendelkezik az apróságok vagy az összehajtott táska számára

megerősített szegélyezése növeli a teherbíró képességét

bevásárlótáska

Szövött anyag, 100 % poliészter
40 g/m2, táska mérete: 40 × 40 cm, táskafül méret: 50 × 3,5 cm
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TEAR
OFF

1.

2.

Parade P71
Pelican P72

Paint P73

A Piccolio termékcsalád nyitott a merész ötletekre és kíméli 

pénztárcáját. Alacsony árfekvése mellett felülete rendkívül 

ideális nyomatok elhelyezésére. A textília vidám színekben 

kapható, szabása kényelmet biztosít viselője számára. A 

Piccolio márka mindig valamilyen újdonságot kínál Önnek.

Árérzékenysége mellett a színek széles választékával 

kombinálva ideális megjelenést biztosít rendezvények, 

partik, különféle események alkalmából.

egyszerű & játékos



PaRADE P71

00 01 0702 9205

PaINT P73

00 03*

05

28

07

2912* 1415

67

4044

06 01 0204 1692

6093 64

11

peAK P74 pIXEL P81

90 914400 01

00 06010203*

04

05

07

12*

Single Jersey, 100 % pamut, 135 g/m2 

XS - 4XL

Unisex póló

oldalvarrás nélkül

1:1 bordás kötésű nyakszegély

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

könnyen eltávolítható címke

Single Jersey, 100 % pamut, 150 g/m2 

XS - 4XL

Unisex póló

oldalvarrás nélkül

1:1 bordás kötésű nyakszegély

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

könnyen eltávolítható címke

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

Double Face, 100 % poliészter, 130 g/m2 

XS - 4XL (4XL csak 00 színben)

Unisex póló

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

Single Jersey, 100 % pamut, 175 g/m2 

XS - 4XL

Unisex póló

oldalvarrás nélkül

1:1 bordás kötésű nyakszegély

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

könnyen eltávolítható címke

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő:
szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; 
szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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pelican P72

00

07

14

04

15 05 16

40

44

92

64

PROGRESS LS P75

00

06

010203* 05

07

12*

01

JOY P21

00 01

07

02

11

0506 1544

JOY P22

4000 01

07

02

11

0506 44

Single Jersey, 100 % pamut, 135 g/m2 

4 év/110 cm, 6 év/122 cm, 8 év 134 cm, 
10 év/146 cm, 12 év/158 cm 

Kids

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű nyakszegély

hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból

megerősített vállpánt

könnyen eltávolítható címke

Single Jersey, 100 % pamut, 150 g/m2 

XS - 3XL (3XL csak 00, 01 színben)

Unisex póló

hosszú ujjú unisex póló, alacsonyabb grammsúllyal

1:1 bordás kötésű nyakszegély

hátsó nyakszegély belső oldalán díszítő anyag

megerősített vállvarrás

oldalvarrás nélkül

könnyen eltávolítható címke

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

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

Férfi galléros póló

oldalvarrással

1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel

nyílás 3 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

kitéphető címke

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

Női galléros póló

szűkített szabás oldalvarrással

1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel

keskeny nyílás 3 gombbal a szövet színében

belső nyakkivágás szalaggal díszítve

vállaknál rögzítő varrással

kitéphető címke
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ZERO P41

BLANKY P94

0601 02

04

05

07 49

16 6244

64 10

00 01

07

02 05 06

12*

11

Polár Takaró

Unisex felső

Polár, 100 % poliészter, 200 g/m2

120 x 150 cm (feltekerve 30 x 12 cm)

könnyen tárolható, lekerekített sarkú polár takaró

körben szegélyvarrás

rávarrot gumiszalag a feltekerés rögzítéséhez

bolyhosodás ellen kezelve

könnyen eltávolítható címke

Futter, bolyhos belső oldal, 50 % pamut, 
50 % poliészter, 260 g/m2, XS - 3XL

kis grammsúlyú unisex felső

1:1 bordás kötésű nyakszegély, ujjvégek és alsó szegély 
5 % elasztánnal

megerősített vállpánt

könnyen eltávolítható címke

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő:
szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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Sunshine P31

00 01 0702 05

04 06

11

BEETLE P92

BUBBLE P93

00 01 0705

04

64

BLOOM P91

92

15

164043

10

05

9243

6400 01 07

04 16

15

40

1000 01 07

04

161540

92

10

62

Sávoly, 100 % pamut, 120 g/m2

tépőzárral állítható

Unisex baseball sapka

könnyű, 6 paneles pamut sapka

hímzett, légáteresztő nyílások

méretre állítható tépőzárral

könnyen eltávolítható címke

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

47 x 36 cm

Hátizsák

nem szőtt anyagból készült hátizsák

2 fekete színű poliészter húzózsinórral

dupla anyaggal és fémgyűrűkkel megerősített sarkak

oldalvarrás; könnyen eltávolítható címke

Bevásárló Táska

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

45 x 40 cm, táskafül mérete 70 cm

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

37 x 28 cm, fül hossza 60 cm

Nagy bevásárló táska

nem szőtt anyagú, közepes méretű bevásárló táska

két hosszabb pánttal ellátva, kézben vagy vállon való viselethez

költséghatékony változata a műanyag táskáknak

keresztvarrással a fülnél a nagyobb ellenállás érdekében; könnyen 
eltávolítható címke

nem szőtt anyagből készült kis táska, mely ideális reklámhordozó

praktikus és könnyen tárolható

két hosszú pánttal ellátva, kézben vagy vállon való viseléshez

keresztvarrással a nagyobb ellenállás érdekében

könnyen eltávolítható címke
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A MALFINI Premium® márkát a 
precíz kidolgozás jellemzi. Nemcsak 
az alapanyagot, a tervezést, hanem 
gyártást is ellenőrizzük az utolsó 
részletekig. Jelenlegi világmárkákkal 
egy szintre emeltük a nevet, hogy 
a legmagasabb elvárásokat is 
kielégíthessük. A prémium kollekció 
tökéletes választás sportegyesületek, 
hotelek vagy éttermek számára. 
A MALFINI Premium® termékek 
használata a presztízs érzését adja 
viselőjének.

tökéletesség & elegancia

Grand  259
Grand 269



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

136 137



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
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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

148 149



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

162 163



A RIMECK® munkaruhákat a minőség 
jellemzi, melyek fényvisszaverő anyagok, 
illetve a hadsereg által is használt 
CORDURA®  anyag hozzáadásával ké-
szülnek. Ennek köszönhetően rendkívül 
ellenállóak a mindennapi használattal 
járó kopással szemben. A RIMECK® 
munkaruhákat is a jól bevált 3MTM 
fényvisszaverő csíkokkal láttuk el, melyek 
jólláthatósági termékeinknél már 
bizonyították, hogy az egész család 
biztonságban érezheti magát például 
kerékpározás alkalmával. A  RIMECK® 
egyaránt tökéletes választás bel- és 
kültéri munkavégzéshez, ahol a  biz-
tonság a legfontosabb.

tartósság & funkcionalitás 

Ranger W04



600 950

0001-X

600 950

0001-X

600

600 950

0001-X

600 950

0001-X

600

00

00

01

01

05

05

04

06 07

94
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02
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06
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07

95 47

`` RESIST R01

`` RESIST R02

`` WOODY W05

94/0102/01

9515 00 01 05 0494 02 06 07

`` RESIST HEAVY R03

`` RESIST HEAVY R04

`` RANGER W06

94/0102/01

00 01 05 0494 02 06 07

Sávolykötés, 100 % pamut, 270 g/m2

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

`` normál unisex rövid munkanadrág
`` fényvisszaverő csík a hátsó részen
`` derékrész oldalt elasztikus betéttel
`` dupla réteg a hátsó részen a hosszabb élettartamért
`` kalapácstartóval
`` multifunkciós zsebek

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)
`` oldalvarrással
`` 1:1 bordás kötésű nyakszegély
`` megerősített vállpánt

`` 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

1:1 bordás kötésű 

nyakszegély

mosási hőmérséklet

fehér 95°C

színes 60°C

előpréselt pamut

derékrész oldalt 

elasztikus betéttel

multifunkcionális 

zsebek

fényvisszaverő 

csíkok hátul

1:1 bordás kötésű 

nyakszegély

mosási hőmérséklet

fehér 95°C

színes 60°C

előpréselt pamut

Vászonkötés, 65 % poliészter, 35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

`` speciális unisex rövid munkanadrág
`` fényvisszaverő csík a hátsó részen
`` derékrész oldalt elasztikus betéttel
`` dupla réteg a hátsó részen a hosszabb élettartamért
`` kalapácstartóval
`` multifunkciós zsebek fekete CORDURA® betételemekkel

Single Jersey, 

100 % előpréselt pamut, 200 g/m2

S - 3XL

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)
`` oldalvarrással
`` 1:1 bordás kötésű nyakszegély
`` megerősített vállpánt

`` 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

1:1 bordás szegély

nyakszegély

mosási hőmérséklet

fehér 95°C

színes 60°C

előpréselt pamut

hátul 

fényvisszaverő 

csíkkal

multifunkcionális 

zsebek fekete 

CORDURA® anyaggal

derékrész oldalt 

elasztikus betéttel

1:1 bordás kötésű

nyakszegély

mosási hőmérséklet

fehér 95°C

színes 60°C

előpréselt pamut
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00 01

05 04

94 02

06 07

`` RESIST LS R05

950

00
600

01-X

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
`` hosszú ujjú mandzsetta
`` 1: 1 bordás kötött mandzsetta

mosási hőmérséklet

fehér 95°C

színes 60°C

előpréselt 

pamut

mandzsetta és

nyakszegély 1:1 bordás

kötésű anyagból
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00

36

94

01

02

69

14

23

23

36

94

01

05

05

06

6239 49

`` JACKET HI-Q 506

`` NEXT 518

00 94 02 06

11

36 01 05

6239 23

`` JACKET 504

00 94 02 06

11

36 01 05

6962 23

`` JACKET 501

02

400

400

400

400

`` luxuskivitelű unisex polárdzseki
`` elöl cipzáras, sportos kivitel
`` rendkívül meleg alapanyagból
`` bolyhosodás ellen kezelve
`` vállrészen vízhatlan, kopásálló anyaggal díszítve
`` oldalsó zsebek rejtett cipzárral
`` ujjvégek tépőzárral állíthatóak
`` aljában bevarrt széles gumiszalag

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás elleni kezelés 

Kiegészítő anyag 210T nejlon Rip Stop PU bevonattal

360 g/m2, S - 3XL

`` minőségi unisex mellény
`` elöl cipzáras, klasszikus kivitel
`` bolyhosodás ellen kezelve
`` oldalsó zsebek rejtett cipzárral
`` alsó rész rugalmas zsinórral összehúzható

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás elleni kezelés 

280 g/m2, XS - 3XL

a vállak vízhatlan, 

kopásálló anyaggal 

fedve

a külső rész 

bolyhosodás 

ellen kezelve

két zseb 

rejtett cipzárral

az alsó rész elasztikus 

zsinórral összehúzható

a külső rész 

bolyhosodás 

ellen kezelve

két zseb 

rejtett cipzárral

az ujjak tépőzárral 

állíthatóak

4XL csak ezekben a színekben érhető el: 01, 02, 05, 23, 94

`` klasszikus szabású polár felső két zsebbel
`` külső felülete bolyhosodás ellen kezelve
`` ujjvég bevarrt gumiszalaggal
`` alja elasztikus zsinórral összehúzható

`` karcsúsított szabású polár felső két zsebbel
`` külső felülete bolyhosodás ellen kezelve
`` ujjvég bevarrt gumiszalaggal
`` alja elasztikus zsinórral összehúzható

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás elleni kezelés 

280 g/m2, S - 4XL

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás elleni kezelés 

280 g/m2, XS - 2XL

a külső rész 

bolyhosodás 

ellen kezelve

két zseb 

rejtett cipzárral

az alsó rész elasztikus 

zsinórral összehúzható

a külső rész 

bolyhosodás 

ellen kezelve

két zseb 

rejtett cipzárral

az alsó rész elasztikus 

zsinórral összehúzható

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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`` WOODY W51

`` WOODY W01

02/01

02/01 94/01

94/01

`` RANGER W53

`` RANGER W03

02/01

02/01

94/01

94/01

600

600

400

400

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

normál munkakabát gallérral
elöl cipzárral záródik, hajtókával védve
akasztófüllel ellátva
többfunkciós zsebek, akasztók
fényvisszaverő csíkokkal
mandzsetták elasztikus anyagból
bővebb hátrész tűzött hajtásokkal
alsó szegély oldalt elasztikus betéttel

normál derekas munkanadrág
derékrész oldalt elasztikus betéttel
multifunkciós zsebekkel, karabínerekkel
dupla réteg a térdnél és az ülepnél 
a tartósságért
kalapácstartóval
térd alatt vízszintes láthatósági szalag

többfunkciós 

 zsebek

többfunkciós 

zsebek

fényvisszaverő 

elemek

fényvisszaverő elemek

akasztófüllel 

ellátva

derékrész oldalt 

elasztikus betéttel

elasztikus 

mandzsetta

dupla réteg

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

speciális munkakabát álló gallérral
elöl cipzárral záródik, hajtókával védve
akasztófüllel ellátva
többfunkciós zsebek, akasztók
fényvisszaverő csíkokkal
rejtett mandzsetták elasztikus anyagból
bővebb hátrész tűzött hajtásokkal
patenttal állítható alsó szegély
fekete CORDURA® betételemekkel

speciális derekas munkanadrág
derékrész oldalt elasztikus betéttel
multifunkciós zsebekkel, karabínerrel
dupla réteg a térdnél és az ülepnél 
a tartósság miatt
kalapácstartóval
térd alatt függőleges láthatósági szalag
fekete CORDURA® betételemekkel

többfunkciós 

 zsebek

többfunkciós 

 zsebek

CORDURA®

fényvisszaverő elem

akasztófüllel 

ellátva

derékrész oldalt 

elasztikus betéttel

elasztikus 

mandzsetta

CORDURA®

Vászonkötés, 65 % poliészter,

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Vászonkötés, 65 % poliészter, 

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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`` WOODY W02

94/0102/01

`` RANGER W04

94/0102/01

600 400

Sávolykötés, 100 % pamut, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

normál kantáros munkanadrág 
műanyag csattal állítható 
rugalmas vállpánt
multifunkciós zsebekkel, karabínerrel
gombokkal állítható, hátul gumis derékrész
dupla réteg a térdnél és az ülepnél 
a tartósság érdekében
láthatósági szalag vízszintesen a térd alatt

rugalmas vállpánt

dupla réteg

műanyag csattal 

állítható vállpánt

fényvisszaverő csík

gombbal 

állítható derékrész

gombbal állítható derékrész többfunkciós zsebek

speciális kantáros munkanadrág
műanyag csattal állítható 
rugalmas vállpánt
multifunkciós zsebekkel, karabínerrel
gombokkal állítható, hátul 
gumis derékrész
dupla réteg a térdnél és az ülepnél 
a tartósság érdekében
láthatósági szalag a szár alsó részén

elasztikus vállpánt

CORDURA®

műanyag csattal 

állítható vállpánt

fényvisszaverő elem

gombbal állítható 

derékrész

gombokkal állítható gumis derékrész többfunkciós zsebek

Vászonkötés, 65 % poliészter, 

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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`` RANGER W54

02/01 94/01

`` WOODY W52

02/01 94/01

600

400

speciális munkamellény álló gallérral
elöl cipzárral záródik, hajtókával védve
akasztófüllel ellátva
multifunkciós zsebekkel, karabínerrel
fényvisszaverő csíkokkal
bővebb hátrész tűzött hajtásokkal
alsó szegély mérete patenttal állítható
fekete CORDURA® betételemekkel

többfunkciós 

zsebek

fényvisszaverő 

elemek

CORDURA®

3 patenttal 

állítható alsó 

szegély

Vászonkötés, 65 % poliészter, 

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

normál munkamellény gallérral
elöl cipzárral záródik, hajtókával védve
akasztófüllel ellátva
többfunkciós zsebek, akasztók
fényvisszaverő csíkokkal
bővebb hátrész tűzött hajtásokkal
alsó szegély oldalt elasztikus betéttel

többfunkciós 

 zsebek

fényvisszaverő 

elemek

akasztófüllel 

 ellátva

elasztikus 

alsó szegély

Sávolykötés, 100 % pamut, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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`` HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

`` HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

`` HV BRIGHT 9V4

`` HV RUNWAY 2V9

97 98

`` HV BRIGHT 9V3

97 98

`` HV PROTECT 1V9

97 9798 98

400

400

400 400

400 400

Polár , 100 % poliészter, 280 g/m², 

3M speace fényvisszaverő szalag

M - 3XL

polár kabát fluoreszkáló színekben
az oldalsó zsebek és az eleje cipzárral záródik
alsó szegélyig érő tasakos zsebek
alja elasztikus zsinórral összehúzható
ujjvégek rejtett gumírozással
akasztófüllel ellátva
külső része bolyhosodás ellen kezelve
3M fényvisszaverő szalaggal

Futter, bolyhos belső oldal, 100 % poliészter,

300 g/m², 3M fényvisszaverő szalag

M - 3XL

vastag pulóver fluoreszkáló színekben
3M fényvisszaverő szalagokkal
bolyhos belső oldallal
nyakszegély, mandzsetta és alsó szegély
1:1 bordás kötésű anyagból

bordás kötés

elasztikus 

zsinórral 

állítható

cipzár  

a teljes 

hosszon

vállvarrás

3M fényvisszaverő 

szalag

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (3. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (3. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

Lánckötés, fluoreszkáló 100 % poliészter, 

120 g/m², Fényvisszaverő szalag

4-6 év/104-128 cm, 6-8 év/116-140 cm

jól láthatósági  gyerek mellény
elöl középen tépőzárral záródik
fényvisszaverő szalaggal

EN 1150
jól láthatósági 
védőruha nem

szakmai használatra

Lánckötés, fluoreszkáló 100 % poliészter, 120 g/m²,

Fényvisszaverő szalag

M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

jól láthatósági unisex mellény
elöl középen tépőzárral záródik
fényvisszaverő szalaggal

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (2. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

Interlock pique, 55 % pamut, 45 % poliészter, 175 g/m², 

3M fényvisszaverő szalag

S - 3XL

kereknyakú unisex póló fluoreszkáló színekben
belső pamutréteg a komfortos viselésért
nyakszegély 1:1 bordás kötésű 100% poliészterből
egyenes szabás oldalvarrással
3M fényvisszaverő szalaggal

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (2. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (2. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

Interlock pique, 55 % pamut, 45 % poliészter,  

175 g/m2, 3M fényvisszaverő szalag

S - 3XL

`` oldalvarrással
`` 1:1 bordás kötésű gallér kontraszt szalaggal
`` nyílás 3 gombbal a szövet színében
`` belső nyakkivágás szalaggal díszítve
`` vállaknál rögzítő varrással
`` 3M fényvisszaverő szalaggal
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`` HV PRACTIC 5V9 `` HV REFLEX 3V5

`` HV TWISTER 3V8

97 97

97

98

98

`` HV ENERGY 9V2

97 98

400 400

400

Polár, 100 % poliészter, 240 g/m²

1 méret

Sávoly, 50 % pamut, 50 % poliészter, 240 g/m²

állítható

Single Jersey, 100 % poliészter, 190 g/m²,

fényvisszaverő szalaggal

1 méret (50 x 26 cm)

körkötött sál fluoreszkáló színekben
fényvisszaverő szalaggal
mindkét széle szegett
többfunkciós viselési lehetőséggel

fluoreszkáló, unisex, "2 in 1" polár sapka
(használható körsálként)
felső részen zsinórral összehúzható
külső rész bolyhosodás ellen kezelve

6 paneles baseball sapka fluoreszkáló színben
fényvisszaverő csík a napellenzőn
mérete tépőzárral állítható
hímzett szellőzőlyukakkal varrva

Oxford, 100 % poliészter, 70 - 80 g/m²,

fényvisszaverő elemekkel

egy méretben (45 x 34 cm)

praktikus hátizsák fluoreszkáló anyagból
fényvisszaverő szalaggal és -elemekkel a sarkain
két összehúzó zsinórral
cipzáros belső zsebbel (20 × 23 cm)
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-25 %

MARKETING

kiegészítő 

Termékek

KARTON CT6

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)

AJÁNDÉK DOBOZ 
ABLAKOS TETŐVEL CT1

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)  

RAGASZTÓSZALAG CT7

biaxiálisan orientált 
polipropilén fólia (BOPP)

szélesség 75 mm, 
hossza 60 mm 
(min. 1 db)

PE ZACSKÓ  RAGASZTHATÓ 
HAJTÓKÁVAL BGE

víztiszta polietilén (PE) fólia, 
vastagság 0,04 mm

300 × 400 m, 400 × 500 mm (min. 100 db)

víztiszta polipropilén (PP) 
fólia, vastagság 0,03 mm

300 × 400 mm, 400 × 500 mm (min. 100 db)

PE ZACSKÓ RAGASZTHATÓ 
HAJTÓKÁVAL BAG

AJÁNDÉK DOBOZ 
TELI TETŐVEL CT4

SEGÍTŐ 
TEXTILHAJTOGATÁSHOZ P11

71 × 59 cm
az összehajtogatott trikó 
méretei 22 × 35-50 cm 

 támogatás 
Mit kínál önnek az ADLER Point?

• A webshop összekapcsolása a számítógépével

• több, mint 6000 db termékkép a legjobb minőségben

• a termék grafikus megjelenítése

• online katalógus az ügyfelek számára

• saját hírlevelek és árajánlatok létrehozása

További információ a www.adlerpoint.info címen található

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

• Megrendelés lehetséges e-mailben vagy a webshopon keresztül, ahol a 
Megjegyzés ablakba be kell írni, hogy Mintacsomagnak kérem 

A mintacsomag nem tartalmazhat kiárusításban szereplő 
terméket. Évente 4 alkalommal élhet mintacsomag rendeléssel, 
használja ki bátran! A mintacsomag nem tartalmazhat akciós 
termékeket és Bata Industrials® cipőket.
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PRINT

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.

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 / FILMNYOMÁS
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.

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.

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.

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.

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.

 

Nyomás
        & hímzés

Hímzés MALFINI® pólón
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MATERIAL
természetes anyagok felületi kezelésekszintetikus anyagok

márkázott anyagok

ÚJ ANYAG

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.

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.

SZILIKONOS KEZELÉS
Az anyag kezelése szilikon fürdőben történik, tulajdon-
ságainak 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 nyoma-
tok élesebbek és élénkebb színűek rajta.

BAMBUSZ SZÖVET
Regenerált cellulóz alapú bambuszból készült szálak. 
Hőszabályozó, antibakteriális, antimikotikus 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.

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.

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.

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).

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

További információ a GOTS tanúsításról a 8-9. oldalon.

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.

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™ SZALAG
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. Ezek 
a gyöngyök biztosítják a fényvisszaverő anyag csíkjára 
visszaverődő fényt, miután kétszeresen visszaverik a fényforrást.

SUPIMA®
A világ legkiválóbb pamutmárkája, egyedülállóan extra 
hosszúságú vágott rostszállal, amely lágyabb és emellett kétszer 
erősebb is, mint a hagyományos pamutszál. Ellenáll a nyújtásnak, 
a gyűrésnek és a szakadásnak, hihetetlenül sima, ellenálló, nem 
bolyhosodó termékeket eredményez, ami hosszú ideig megőrzi 
a megjelenését. A márka a legkiválóbb gyapotot jelöli, mely a 
világtermelés 1%-át teszi ki. Ez a kizárólag az USA-ban termesztett 
SUPIMA pamut több, mint száz éves múlttal rendelkezik. 

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. 

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.
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FABRIC
Anyagismertető

ÚJ ANYAGOK

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.

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.

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.

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 szálvezetés-
sel. 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 vízszintesen vonalkázott 
felület látványát adja. Emellett ezt az anyagot leginkább a 
rugalmasság jellemzi.

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.

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.

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 fonákján 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.

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.

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.

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.

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.

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. 
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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.

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

JELÖLÉSEK

3. Kategória  –  A legmagasabb védelmi fokozat  –  A minimálisan elvárt 
fényvisszaverő anyagfelület értékének 0.80 m² és 0.20 m² közé szükséges esnie. 
(4 méter, 5 cm széles fényvisszaverő szalag)

2. Kategória  –  Közepes védelmi kategória  –  a minimálisan elvárt 
fényvisszaverő anyagfelület értékének  0.50 m² és 0.13 m² közé szükséges esnie. 
(2.60 méter, 5 cm széles fényvisszaverő szalag)

1. Kategória  –  A minimális védelmi kategória  –  A minimálisan elvárt 
fényvisszaverő anyagfelület értéknek 0.14 m² és 0.10 m² közé szükséges esnie. 
(2 méter, 5 cm széles fényvisszaverő szalag)

EN 1150:1999 Védőruházat  –  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.

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.

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 13402-3 norma szerinti követelmény

Méret XS S M L XL XXL 3XL
magasság 160 164 168 172 176 176 176

mellkas kerülete 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

derékbőség 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124

csípő méret 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142

Nők

Méret kódok:Példa a testalkat méreteinek
maximális kiterjedésére.

- fiú - lány

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

Gyerekek
Kor 4 6 8 10 12

magasság 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158

mellkas kerülete 58/57 62/61 66/67 70/73 76/79

derékbőség 54/54 56/56.5 59/59.5 63/62.5 68/65.5

csípő méret 61 67 72 78 86

háthossz 25 29 31 34 38

Férfiak

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

CSALÁDI KONCEPCIÓ
A termékből kínálunk férfi, női és gyerek változatot is.

DUO KONCEPCIÓ
A termékből férfi és női változat is elérhető.

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
Milliméter adatok jelzik az anyag víznyomással szembeni 
ellenállását.A nagyobb adatok hosszabb ideig tartó vízállóságot 
jelölnek.

LÉGÁTERESZTŐ 
A minősítéshez szükséges 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.

EXTRA DRY
Gyorsan száradó anyag.

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. 
Ajánlatos mindig más anyagokkal kombinálni, ezáltal biztosítja a 
méretbeli stabilitást, növeli a rugalmasságot és csökkenti az anyag 
gyűrődését. Az elasztán tűri a magas hőmérsékletet.

HIDEG/MELEG
Puha, könnyen kezelhető, gyorsan száradó, antisztatikus anyag.

ELTÁVOLÍTHATÓ CÍMKE
Könnyen kitéphető nyakcímke a varrás károsodása nélkül.

LEVEHETŐ MATRICA
Nyom nélkül eltávolítható öntapadós címke.

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

RAGASZTOTT VARRATOK
Vízszigetelő varrási technológia. A vízálló szalagot nyomás alatt, 
termikusan alkalmazzák a belső varratokon.

ÚJDONSÁG 
Új termék. További információkat a raktárba érkezésről a Kereskedelmi 
Osztály nyújt.

ÚJ SZÍN
Új, kibővített színek. További információkat a raktárba érkezésről 
a Kereskedelmi Osztály nyújt.

GYEREKFÉRFI NŐI UNISEX

STICKER

Méret kód
4 éves/110 cm 08

4-6 éves/ 104-128 cm 31

6 éves/122 cm 09

6-8 éves/116-140 cm 32

8 éves/134 cm 10

10 éves/146 cm 11

12 éves/158 cm 07

XS 12

S 13

M 14

L 15

XL 16

2XL 17

3XL 18

4XL 19

5XL 20

Raktáron: 2019 első negyedévében / 2019 második negyedévében / 2019 harmadik negyedévében

Rozmiar
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

-    46 48    50 52    54 56    58 60    62 64    - -    - -    -
magasság 160 168 176 184 192 192 192 192

mellkas kerülete 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 150 156 162

derékbőség 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138 144 150

nyak kerülete 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 55,5

XS

160

80          84

68          72
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kávé

lime
13-0550 TPX

acélszürke
18-4005 TPX

narancssárga
17-1464 TPX

égszínkék
14-4121 TPX

azúrkék
18-4039 TPX

királykék
19-3952 TPX

tengerészkék
19-4023 TPX

fekete
19-0303 TPX

fehér
11-4800 TPX

sötét palakő

18-0510 TPX

lila

19-3536 TPX

azúrkék
18-4039 TPX

narancssárga

17-1464 TPX

piros

18-1763 TPX

üvegzöldkirálykék

19-3952 TPX

fekete

19-0303 TPX

fehér

11-4800 TPX

tengerészkék

19-4023 TPX

világosszürke 
melírozott

sárga

13-0859 TPX

sötétszürke 
melírozott

égszínkék
14-4121 TPX

fűzöld
17-6030 TPX

neon sárga

809 C

neon narancssárga

811 C

almazöld

15-0545 TPX

petrol kék

19-4241 TPX

natúr

türkiz
16-4535 TPX

rododendron
17-2036 TPX

bíborszínarmy fuksziavilágos khaki
16-0518 TPX

farmerkék

18-4025 TPX

lime

szín index

mandula nugátfehér tengerészkék kávé snorkel kék

szürkéskék

fekete

kötött melanzs 
szürke

világoskék világos antracit

sötétszürke 
melírozott 11-0105 TPX 18-1321 TPX11-4800 TPX 19-4023 TPX 19-1314 TPX 19-4049 TPX

19-4013 TPX 14-4110 TPX 19-3906 TPX

19-0303 TPX

petrol kék
19-4241 TPX

fáradt kék
19-4014 TPX

F1 piros
19-1763 TPX
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sárga
13-0859 TPX

üvegzöld
19-6311 TPX

piros
18-1763 TPX

marlboro piros
19-1764 TPX

levendula
16-3815 TPX

fukszia
18-2336 TPX

military
19-0419 TPX

fényvisszaverő sárga

borsózöld

mentaébenszürke fényvisszaverő 
narancssárga

15-6437 TPX

13-5414 TPX19-0000 TPX

melírozott fűzöld melírozott 
naplemente

melírozott 
sötétszürke

melírozott 
napsárga

melírozott málna

melírozott 
sötétkék

melírozoztt 
ezüstszürke

neon rózsaszín

citrom

806 C

12-0643 TPX

Új melírozott 
színek:

fehér

marlboro piros

piros

acélszürkebarna terepszín

azúrkék

türkiz

világosszürke 
melírozott

rózsaszínvilágos khaki

farmerkéksötét türkiz

bíborszín

fekete

világosszürke

csokoládébarna

natúr

zöld terepszín

neon sárga almazöld

sárga homok

égszínkék

lime

army

tengerészkék

fényvisszaverő sárga

fukszia

antik ezüst

borsózöld

sötét palakő

narancssárga

military neon narancssárga

petrol kék

királykék
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khaki fűzöld
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üvegzöld
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fényvisszaverő 
narancssárga

smaragdzöld

szürke terepszín

11-4800 TPX

lila

18-1763 TPX

rododendron

antracit melírozott

drappos szürke

19-1764 TPX

sötétszürke 
melírozott

18-4005 TPX

18-4039 TPX

19-0303 TPX

16-4535 TPX

16-0518 TPX 14-2311 TPX

terra

18-4025 TPX18-4733 TPX

13-0859 TPX

17-2036 TPX

16-3802 TPX

19-4023 TPX

19-1230 TPX

14-4121 TPX

809 C 15-0545 TPX

13-0550 TPX18-2336 TPX

17-0000 TPX 19-0618 TPX

15-6437 TPX

19-0000 TPX

12-0605 TPX

19-3952 TPX 19-6311 TPX

18-0510 TPX 19-0419 TPX 811 C

16-1324 TPX

13-5414 TPX19-4241 TPX

17-6030 TPX

16-3815 TPX 18-2120 TPX

17-1464 TPX 17-5029 TPX

19-3536 TPX

19-2024 TPX

18-0316 TPX

14-0000 TPX

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.
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19-0618 TPX 18-2336 TPX
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