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TEXTILE PROMOŢIONALE

Ultimul an a fost foarte aglomerat pentru noi în ceea ce priveşte evenimentele şi inovaţiile 
semnifi cative. Prin urmare, catalogul din acest an este din nou plin de surprize plăcute.

Noutăţile noastre în materie de produse ar putea umple o întreagă broşură. A fost adăugat un număr 
record de 45 de produse noi  şi 10 culori. Acesta este cel mai mare număr de noutăţi lansate într-

un singur an, încă de la începutul existenţei noastre. Am extins gama de mărimi pentru mai multe 
produse şi ne-am concentrat atenţia pe conceptele DUO şi family.

În urma evaluărilor  dvs., referitoare la stocuri şi la timpul de livrare, am investit în extinderea 
centrului logistic din Ostrava şi avem acum o capacitate de stocare de 25 de milioane de textile.

Pentru că dorim să ne apropiem mai mult de clienţii noştri, am deschis noi Showroom-uri unde puteţi 
vizualiza, în detaliu, articolele noastre. Pe lângă locaţiile deja existente din Usti nad Labem, Ostrava, 
Varşovia, Bratislava, Budapesta şi Bucureşti, am deschis, anul trecut, o nouă locaţie în Zagreb,  anul 

acesta urmând să deschidem în Riga.

MULŢUMIM! SUNTEM NERĂBDĂTORI SĂ COLABORĂM CU DVS. ŞI ANUL 
ACESTA.
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Stimaţi parteneri de afaceri,

Chiar acum ţineţi în mână catalogul pentru anul 2018. Precum în fi ecare an, veţi regăsi multe 

produse noi, în combinaţii de culori şi diferite croieli.

Un alt aspect important, este schimbarea care s-a produs la nivelul celor mai multe dintre produse. 

Până acum, acestea au fost oferite sub brand-ul ADLER, iar de acum vor purta brand-ul 

MALFINI.

Există două motive raţionale pentru acest pas. Primul este de a crea o distincţie mult mai clară 

între numele companiei şi marca produsului. Al doilea, dar nu mai puţin 

important, este creşterea substanţială a calităţii produselor oferite sub prima 

şi cea mai veche marcă comercială a noastră, ADLER.

MALFINI şi MALFINI PREMIUM refl ectă pe deplin calitatea 

produselor pe care vi le-am oferit sub aceste brand-uri comerciale în 

anul anterior.

Credem cu tărie că o să priviţi acest pas ca pe un lucru pozitiv şi că, 

împreună, vom aduce acest aspect în atenţia clienţilor dvs.

Angajaţii noştri sunt instruiţi şi pregătiţi să răspundă întrebărilor 

dvs. prompt şi cu profesionalism. Nu ezitaţi să ne contactaţi în 

orice moment.

Satisfacţia dvs. este prioritatea noastră.

REBRANDING

Textile promoţionale 
de calitate

Atenţie la detalii
Prietenos cu buzunarul 

tău

Rezistenţă și siguranţă

Ing. Radek Veselý
Director general
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HV RUNWAY 2V9

tricou polo

213

ZERO P41

hanorace

157

ROCHIE UP 271

rochie

161

VIPER 161

Tricou

29

FUSION 163, 164

Tricou

EXIT 525

fl eece vestă

RESIST HEAVY R03, R04

Tricou

RESIST LS R05 
Tricou

35

89 195

193

RESIST R01, R02

Tricou

191

BLANKY P94

Pătură de fl eece

157

EVEREST  553, 554

vestă

BOMBER 453, 454

hanorace

181

175

85

FROSTY 527, 528, 529

fl eece

123

RAP 5P, 6P 301, 302

șapcă

FIT V-NECK 162

Tricou
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COMFY 611
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BRAVE 155, 156
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EVEREST 551, 552

Jachetă
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CAMOUFLAGE 149

33 3432

TRIUMPH 136

PURE 122

CAMOUFLAGE LS 166 LATINO 324

NEW
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NEW

CAMOUFLAGE 144

Tricou

176

tricou
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Tricou

176

Tricou

166

șapcă
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CULORI

CAMOUFLAGE
collection

Tricou

176
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101 CLASSIC 

120 CITY 

122 PURE  

134 BASIC

136 TRIUMPH 

137 HEAVY NEW 

143 VIPER

146 SLIM FIT V-NECK

129, 138 BASIC

132, 133, 135 CLASSIC NEW

202 SINGLE J. 

203 PIQUE POLO

210 PIQUE POLO 

213 COTTON 

222 PIQUE POLO

219, 220 URBAN 

209 CĂMAŞĂ LONG SLEEVE

218 STYLE

409 VIVA 

410, 411 TRENDY ZIPPER

511, 510 SOFTSHELL JACHETĂ

521 JACHETĂ SOFTSHELL PERFORMANCE

140 FANTASY TRICOU 

147 FANTASY TRICOU 

165 STAR TRICOU

603 LEISURE PANTALONI

610 BALANCE COLANȚI

306 SANDWICH 6P ȘAPCĂ

310 SUNVISOR ŞAPCĂ

324 LATINO ȘAPCĂ 

327 RELAX EŞARFĂ

328 TWISTER EŞARFĂ

903, 905 TERRY 450

907, 908, 909 TERRY 350
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912 ENERGY RUCSAC
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Pentru mai multe informații despre disponibilitatea stocurilor contactați departamentul nostru de vânzări.
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100 CLASSIC       12 years

120 CITY         XS, 3XL 00,01

127 ELEGANCE        3XL

133 CLASSIC NEW        XS

139 SLIM         XS, 3XL 00,01

210 PIQUE POLO        XS

212 COTTON        3XL

213 COTTON         XS

216 COTTON HEAVY        XS
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207 CĂMAŞĂ SHORT SLEEVE       3XL

218 STYLE       XS

407 ADVENTURE      S

408 KANGAROO        XS

410 TRENDY ZIPPER        3XL
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515 COOL        S

516 VISION         XS

517 VISION        S

521 JACHETĂ SOFTSHELL PERFORMANCE   XS

603 LEISURE PANTALONI     XS

610 BALANCE COLANȚI     XS, 2XL, 3XL
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FIT-T LONG SLEEVE

CAMOUFLAGE SHIRT SHORT SLEEVE
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532

523

168

525520

522
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511
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124
140
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515
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524509
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PEAK

BEETLE
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BUBBLE
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258
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453
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155
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256
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260
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552
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251
253

952

150
152

W06

GRAND

DYNAMIC 

EVEREST 

BAMBOO TOWEL

RESIST

CONTRAST STRIPE LS 

BOMBER 

DRESS UP

BRAVE

BAMBOO GOLF TOWEL

CASUAL 

COLLAR UP

ACTION

BAMBOO BATHROBE

FLASH 

EVEREST 

PERFECTION PLAIN

BAMBOO BATH TOWEL

RANGER

167

173

181

188
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168

175

161
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188

169
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185
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171

179

165
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193

W06

RANGER 193

U

905

TERRY BATH TOWEL 137

907

TERRY HAND TOWEL 139

908

TERRY TOWEL 139

909

TERRY BATH TOWEL 139

901

143

911

SMART 145

912

ENERGY 145

P21
P22

JOY 155

452
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VOYAGE 177

W05

WOODY 191RESIST HEAVY 193

R03
R04
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NEW NEW

NEW
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NEW

NEW NEW
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NEW
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NEW
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R05 W51 W52

RESIST LS WOODY WOODY WOODY195 197 197 199

W01

W02 W53 W54

WOODY RANGER RANGER RANGER201 203 203 205

W03 2V9 9V4

HV RUNWAY HV BRIGHT HV BRIGHT213 213 213

9V49V3

5V9

HV PRACTIC 217

1V9

HV PROTECT 213

W04

501
504

518

RANGER JACKET JACKET HI-Q NEXT207 209 211 211
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4V6 5V1

3V8

HV ESSENTIAL HV FLEECE JACKET HV ENERGY HV TWISTER215 215 217 217

5V1

9V2

3V5

HV REFLEX 217

NEW

NEW
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TRICOURI
fi nisaj cu 

silicon
100 % bumbac croială 

tubulară
Single Jersey 
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BASIC 138

gulerul conţine 5% elastan
croială tubulară
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate
bandă de întărire la umeri

tricou de bărbaţi

guler îngust cu 5% elastan
croială ce accentuează silueta feminină
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate
bandă de întărire la nivelul umerilor

tricou de damă

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

tricou de copii, de gramaj mediu, prezintă cusături laterale
tiv îngust al gulerului din material raiat
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate
bandă de întărire la umeri

tricou de copii

Single Jersey, 100 % bumbac, fi nisaj cu silicon, 160 g/m2 

XS - 5XL**
** 5XL doar în culorile 00, 01, 02, 05, 07

Single Jersey, 100 % bumbac, fi nisaj cu silicon, 160 g/m2 

XS - 3XL**
** 3XL doar în culorile 00, 01

Single Jersey, 100 % bumbac, fi nisaj cu silicon, 160 g/m2

4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm,
10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm
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00

95

00 94

0669

06

02 93

02

08
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39
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40
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03*
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05
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16
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14

13

01

01
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HEAVY NEW 137

HEAVY 110

tricou unisex de gramaj ridicat
tiv îngust al gulerului, cu adaos de 5 % elastan
croială tubulară
aspect plăcut datorită tratamentului cu silicon

tricou calitativ de gramaj ridicat
guler rotund cu adaos de 5 % elastan
bandă de întărire la umeri
croială tubulară

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon, 200 g/m2

XS - 4XL**

Single Jersey, 100 % bumbac, 200 g/m2

S - 3XL**
** 3XL doar în culorile 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07

** 4XL doar în culorile 00, 01, 02, 05, 07

tricou unisex

tricou unisex

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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CLASSIC NEW 132

CLASSIC NEW 133

049616

12*00 03* 02 15

92 62 64

44 0601 16

07 40

05

110496

00 03* 0602 44

0496 40

12* 05 16

11

01 15

0762 6492

CLASSIC NEW 135

 tricou de gramaj redus, pentru bărbaţi
tiv îngust al gulerului, din material raiat
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate
cusătura de la umeri întărită 
croială tubulară

tricou de bărbaţi

Single Jersey, 100 % bumbac, 145 g/m2

S - 3XL

tricou de damă, de gramaj redus 
model cambrat care scoate în evidenţă silueta feminină 
tiv îngust al gulerului din material raiat 
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate 
cusătura de la umeri întărită

tricou de damă

Single Jersey, 100 % bumbac, 145 g/m2

XS - 2XL

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

tricou de copii, de gramaj redus, prezintă cusături laterale
tiv îngust al gulerului din material raiat
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate
cusătura de la umeri întărită

Single Jersey, 100 % bumbac, 145 g/m2

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

tricou de copii
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CLASSIC 101

CLASSIC 100

00

00

02

02

04

04 07

12*03* 05

05

1101

01

06 07

** 4XL doar în culorile 00, 01

tricou de calitate de gramaj mediu
guler rotund din material raiat
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate
croială tubulară

tricou unisex

Single Jersey, 100 % bumbac, 160 g/m2

S - 4XL**

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză

Single Jersey, 100 % bumbac, 160 g/m2

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

tricou de copii

tricou pentru copii, de gramaj mediu
cusături laterale
guler din material tip raiat 1:1
bandă de întărire de la umăr la umăr

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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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

4962 07

44

44

ELEMENT 145

VIPER 143

VIPER 161

NEW

NEW

DUO

DUO

tricou cu gramaj ridicat, de calitate superioară, cu etichetă detașabilă
guler din material raiat, cu 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate
bandă întăritoare la umeri
croială tubulară

tricou de bărbaţi, de gramaj ridicat
croială modernă, prezintă cusături laterale, model slim
tivul gulerului este îngust, din material raiat cu 5 % elastan 
aspect plăcut datorită tratamentului cu silicon 
bandă de întărire la umeri

Single Jersey, 100 % bumbac, 180 g/m2

XS - 4XL**

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon, 180 g/m2 

S - 2XL

** 4XL doar în culorile 00, 01

tricou unisex

tricou de bărbaţi

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: 85 % bumbac, 15 % vâscoză
Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

tricou de damă

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon, 180 g/m2 

XS - 2XL

tricou de damă, de gramaj ridicat, cu manecă scurtă
model cambrat, prezintă cusături laterale
guler rotund
guler cu tiv îngust, din material raiat 1:1, cu adaos de 5% elastan
prezintă bandă de întărire interioară la nivelul gâtului
cusăturile umerilor întărite
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00 03* 02 05 06 04 08 0701

00 05 0701 02

V-NECK 102

HEAVY V-NECK 111

tricou calitativ de gramaj mediu
guler în formă de V
bandă de întărire la umeri
croială tubulară

tricou calitativ de gramaj ridicat
guler in formă de V cu 5 % adaos de elastan
bandă de întărire la umeri
calitate foarte bună a materialului şi a cusăturilor
croială tubulară

Single Jersey, 100 % bumbac, 160 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 100 % bumbac, 200 g/m2

S - 4XL**

tricou unisex

tricou unisex

** 4XL doar în culorile 00, 01

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: 97 % bumbac, 3 % vâscoză
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00 01

07 49

6002 0512* 28 9429 44

95 16 04

SLIM FIT V-NECK 146

FIT V-NECK 162

NEW

DUO

DUO

00 01

07 49

6002 0512* 94 44 95 16

04

NEW

tricou de bărbaţi

tricou de damă, de gramaj ridicat, cu mânecă scurtă
model cambrat, prezintă cusături laterale
guler în formă de V
guler cu tiv îngust, din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
prezintă bandă de întărire interioară la nivelul gâtului
cusăturile umerilor întărite

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon, 180 g/m2

XS - 2XL

tricou de damă

tricou de bărbaţi V-neck slim fit, cu gramaj ridicat
guler cu adaos de 5% elastan, cu material tip raiat 1x1
croială modernă, având cusături laterale
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate
bandă de întărire la umeri

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon, 180 g/m2

S - 3XL

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: 85 % bumbac, 15 % vâscoză
Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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M1 M3 M7M4 M5M2 M6

FUSION 163

FUSION 164

NEW

DUO

M1 M3 M7M4 M5M2 M6 M9

NEW

DUO
tricou de bărbaţi

tricou de damă, de gramaj mediu, cu mânecă scurtă
mâneci întoarse cusute în 4 puncte
guler din același material
prezintă cusături laterale
cusăturile umerilor întărite
material potrivit pentru sublimare

Single Jersey, 65 % poliester, 35 % bumbac, 160 g/m2

XS - 2XL

tricou de damă

tricou de bărbaţi, de gramaj mediu, cu mânecă scurtă
mâneci întoarse cusute în 4 puncte
guler din același material
prezintă cusături laterale
cusăturile umerilor întărite
material potrivit pentru sublimare

Single Jersey, 65 % poliester, 35 % bumbac, 160 g/m2

S - 3XL
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COLORMIX 109

tricou unisex, cu dungi de culoare albastru marin
guler rotund din material raiat cu adaos de 5 % elastan
partea interior-spate a gulerului întărită cu bandă
bandă de întărire la umeri de culoarea tricoului
modelul prezintă cusături laterale

Single Jersey, 100 % bumbac, 150 g/m2

XS - 2XL

tricou unisex

tricou de bărbaţi, compus din două culori
guler rotund cu adaos de 5 % elastan
grosimea ţesăturii asigură o durabilitate mai mare
bandă de întărire la umeri

Single Jersey, 100 % bumbac, 200 g/m2

S - 3XL

tricou unisex
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INFINITY 131

INFINITY 148

00 14 62 0701 04

670100 670001

070414 620100

tricou de calitate de gramaj ridicat
tivul gulerului şi al mânecii din material raiat de culoare diferită
cusături laterale

Single Jersey, 100 % bumbac, 180 g/m2

S - 3XL

tricou unisex

tricou de calitate de gramaj ridicat
tivul gulerului şi al mânecii din material raiat de culoare diferită
cusături laterale

Single Jersey, 100 % bumbac, 180 g/m2

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

tricou de copii
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3332 34

CAMOUFLAGE 144

3332 34

CAMOUFLAGE LS 166

CAMOUFLAGE 149

NEW

NEW

NEW

3332 34

tricou unisex, de greutate medie, în culori de camuflaj 
prezintă cusături laterale
tivul gulerului din material raiat, cu adaos de 5 % elastan 
banda de întărire de la nivelul gâtului de aceeaşi culoare camuflaj
bandă de întărire la umeri

Single Jersey, 100 % bumbac, 160 g/m2

XS - 3XL

tricou unisex

tricou unisex, de gramaj mediu, cu mâneci lungi în culori de camuflaj
mânecă lungă tip raglan
guler din material tip raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
prezintă cusături laterale
banda de întărire interioară de la nivelul gâtului este de aceeași culoare camuflaj

Single Jersey, 100 % bumbac, 160 g/m2

XS - 3XL

tricou unisex

tricou pentru copii, de gramaj mediu, în culori de camuflaj
cusături laterale
tivul gulerului din material raiat, cu adaos de 5 % elastan
banda de întărire interioară de la nivelul gâtului este de aceeași culoare camuflaj
bandă de întărire la umeri

Single Jersey, 100 % bumbac, 160 g/m2

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

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

tricou de copii
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GLANCE 141

PURE 122

DREAM 128

95

95

tricou de damă, de gramaj ridicat
material confortabil cu adaos de elastan
model cambrat, prezintă cusături laterale
guler rotund, cu tiv îngust din același material
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate

tricou de damă cu mânecă foarte scurtă
guler rotund, cu tiv îngust din același material
bandă de întărire la umeri
model cambrat care scoate în evidenţă silueta feminină
aspect plăcut datorită tratamentului cu silicon

tricou de damă de calitate, cu mânecă raglan
 gramaj ridicat 
model cu guler în V
îşi păstrează mai bine în timp forma datorită adaosului de elastan
cusături laterale

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan, 180 g/m2 
XS - 2XL

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon, 150 g/m2

XS - 3XL**

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan, 180 g/m2

XS - 3XL**

tricou de damă

tricou de damă

tricou de damă

** 3XL doar în culorile 00, 01, 02, 07, 12

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: 85 % bumbac, 15 % vâscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

** 3XL doar în culorile 00, 01
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LOVE 123

CITY 120

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

tricou trendy de damă, cu mânecă foarte scurtă, croială lejeră
guler rotund, cu tiv îngust din același material
bandă de întărire la umeri
tricoul este prelungit în partea inferioară printr-o bandă din acelaşi material 
aspect plăcut datorită tratamentului cu silicon

tricou tip rochiţă, ce se muleaza uşor pe linia corpului
croială lejeră de tip kimono
guler rotund, cu tiv îngust din același material
lungimea tricoului oferă diferite posibilităţi de purtare
recomandăm a se usca în poziţie orizontală datorită materialului folosit

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon, 150 g/m2

XS - 3XL*

Single Jersey, 95 % vâscoză, 5 % elastan, 150 g/m2

XS - 2XL

tricou de damă

tricou de damă

* 3XL doar în culorile 00, 01
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TRIUMPH 136

CORE 142

maieu de bărbaţi, de gramaj mediu
croială tubulară
tivul gulerului și al mânecilor este din același material
cusăturile de la umeri întărite

maieu de damă, cu bretele late 
cusături laterale
material plăcut la atingere, cu adaos de elastan

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

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan, 180 g/m2

XS - 2XL

tricou de damă

tricou de bărbaţi

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: 85 % bumbac, 15 % vâscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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00 02 59 6301 39 4314 07

ELEGANCE 127

SLIM 139

00 15 6301 05 0762

LONG SLEEVE 121

tricou de damă, de gramaj ridicat, mânecă lungă
material plăcut, cu adaos de elastan
model cambrat, prezintă cusături laterale
guler rotund, cu tivul din același material
bandă de întărire la umeri

tricou de damă calitativ, de gramaj ridicat
guler în formă de V
mânecă lungă de tip raglan
model cambrat ce scoate în evidenţă silueta feminină
cusătură decorativă la nivelul manşetei
îşi păstrează mai bine în timp forma datorită adaosului de elastan

 Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan, 180 g/m2

XS - 3XL**

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan, 180 g/m2

XS - 3XL**

tricou de damă

tricou de damă

tricou pentru copii, cu mânecă lungă, de gramaj mediu
tivul gulerului din material raiat 1:1
mânecă fără manşetă
cusături laterale

Single Jersey, 100 % bumbac, 160 g/m2

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

tricou de copii

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: 85 % bumbac, 15 % vâscoză

** 3XL doar în culorile 00, 01

** 3XL doar în culorile 00, 01
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FIT-T LONG SLEEVE 119

STREET LS 130

LONG SLEEVE 112

tricou fit pentru bărbaţi, cu mânecă lungă, de gramaj mediu
guler subţire din material raiat 1:1
mânecă fară manşetă
cusături laterale

tricou de calitate de gramaj ridicat
guler rotund şi mânecă lungă tip raglan 
mânecă cu manşetă
tivul de la guler şi manşeta conţin elastan 
cusături laterale

Single Jersey, 100 % bumbac, 160 g/m2

S - 3XL**

Single Jersey, 100 % bumbac, 180 g/m2

M - 2XL

tricou de bărbaţi

tricou de bărbaţi

tricou de calitate, cu mânecă lungă și gramaj ridicat
guler din material tip raiat 1x1, cu 5% elastan
umerii prezintă o dungă contrastantă 
bandă întăritoare la nivelul umerilor
produsul prezintă cusături laterale

Single Jersey, 100 % bumbac, 180 g/m2

M - 3XL

tricou unisex

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză

** 3XL doar în culorile 00, 01, 02



TRICOURI POLO
gulerul şi tivul mânecii 
fabricate din material 

raiat

fenta de la piept 
prevăzută cu 5 nasturi de 

culoarea materialului

gulerul şi tivul mânecii 
fabricate din material 

raiat

100 % bumbac
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PIQUE POLO 203

PIQUE POLO 210
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PIQUE POLO 222

tricou polo de calitate, de gramaj ridicat
gulerul şi tivul mânecii fabricate din material raiat cu două dungi decorative reliefate
fenta de la piept prevăzută cu 3 nasturi de culoarea materialului
model lejer, prezintă cusături laterale

tricou polo de damă, de gramaj ridicat, material pique
gulerul şi tivul mânecii fabricate din material raiat cu două dungi decorative reliefate
fenta de la piept prevăzută cu 5 nasturi de culoarea materialului
model cambrat, elegant

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester, 200 g/m2

S - 4XL**

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester, 200 g/m2

XS - 3XL**

**  4XL doar în culorile 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94

tricou polo de bărbaţi

tricou polo de damă

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

** 3XL doar în culorile 00, 01, 07

tricou polo de copii, de calitate, cu gramaj ridicat
gulerul și tivul mânecii fabricate din material tip raiat
dungi decorative reliefate pe guler și tivurile mânecilor
fenta de la piept prevazută cu 3 nasturi în culoarea materialului
model ce prezintă cusături laterale

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester, 200 g/m2

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

tricou polo de copii

55
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COTTON 212

COTTON 213

DUO
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Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

tricou polo de bărbați, de gramaj mediu
gulerul şi tivul mânecii fabricate din material raiat 
fenta de la piept prevăzută cu 3 nasturi de culoarea materialului
mânecile au cusătură dublă
buzunar împachetat separat, pentu o personalizare uşoară

tricou polo  de damă, de gramaj mediu
gulerul şi tivul mânecii fabricate din material raiat 
fenta de la piept prevăzută cu 5 nasturi de culoarea materialului
crăpături laterale la baza tricoului
buzunar împachetat separat, pentu o personalizare uşoară

Pique, 100 % bumbac, 170 g/m2

S - 3XL

Pique, 100 % bumbac, 170 g/m2

XS - 2XL

tricou polo de bărbaţi

tricou polo de damă

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: 85 % bumbac, 15 % vâscoză 57
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COTTON HEAVY 215

COTTON HEAVY 216

tricou polo de calitate, de gramaj ridicat
gulerul şi tivul mânecii fabricate din material raiat
fenta de la piept prevăzută cu 3 nasturi de culoarea materialului
model lejer, prezintă cusături laterale
cusătura de la umăr întărită

tricou polo de calitate, de gramaj ridicat
gulerul şi tivul mânecii fabricate din material raiat
fenta de la piept prevăzută cu 5 nasturi de culoarea materialului
model lejer, prezintă cusături laterale, cambrat
cusătura de la umăr întărită

Pique, 100 % bumbac, 220 g/m2

S - 3XL

Pique, 100 % bumbac, 220 g/m2

XS - 2XL

tricou polo de bărbaţi

tricou polo de damă

59
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URBAN 219

URBAN 220

DUO

DUO

tricou polo de bărbaţi

tricou polo de damă

dungi contrastante pe guler şi manșete
material raiat 1:1 la guler și manșete
bandă întăritoare pe interiorul gulerului, din aceeași culoare
cusături laterale
cusătura umerilor întărită

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester, 200 g/m2

S - 3XL

dungi contrastante pe guler şi manșete
material raiat 1:1 la guler și manșete
bandă întăritoare pe interiorul gulerului, din aceeași culoare
cusături laterale
cusătura umerilor întărită

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester, 200 g/m2

XS - 2XL

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: 85 % bumbac, 15 % vâscoză 61
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SINGLE J. 223

DUO

DUO

NEW

NEW
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tricou polo din material Single Jersey 
fenta de la piept prevazută cu doi nasturi de culoarea materialului
bandă de întărire la guler, cusătura de la umeri întărită
guler din material raiat 1:1
cusături laterale

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon, 180 g/m2

S - 3XL**
**3XL doar în culorile 00, 01, 02, 05, 07

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză
Produs și culoare noi. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

tricou polo de damă

tricou polo de damă, de gramaj ridicat, cu țesătura Single Jersey
guler din material tip raiat 1:1
fenta de la piept prevăzută cu patru nasturi de culoarea materialului
banda de întărire interioară de la nivelul gâtului în aceeaşi culoare
cusăturile umerilor întărite
model cambrat, prezintă cusături laterale

tricou polo de bărbaţi

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon, 180 g/m2

XS - 2XL

63



PIQUE POLO LS 221
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SINGLE J. LS 211

tricou polo de bărbaţi

tricou polo de calitate, cu mânecă lungă și greutate ridicată
guler din material raiat tip 1x1, cu două dungi decorative reliefate
bandă întăritoare pe interiorul gulerului
fentă de la piept prevăzută cu 3 nasturi de culoarea materialului
mânecile au cusătură dublă
design ce prezintă cusături laterale

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester, 200 g/m2

S - 3XL

tricou polo de bărbați din material Single Jersey
fenta de la piept prevăzută cu doi nasturi de culoarea materialului
bandă de întărire la guler şi la umeri
materialul de la guler şi manşeta fabricate din material raiat 1:1
cusături laterale

Single Jersey, 100 % bumbac, 180 g/m2

S - 2XL

tricou polo de bărbaţi

65



CĂMĂŞI
100 % bumbac partea de jos a 

camăşii curbată
Poplin guler cu şei, 

specific cămăşii
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CHIC 214

SHIRT SHORT SLEEVE 207

DUO

DUO

cămaşă de damă, din material moale
cusături frontale şi posterioare care scot în evidență silueta feminină 
fentă prevăzută cu nasturi
la nivelul superior al decolteului nu prezintă nasturi 
zona pieptului prevazută cu încrețituri
partea de jos curbată 

Poplin, 100 % bumbac, 120 g/m2

XS - 2XL

cămaşă de damă

partea superior-spate prevăzută cu platcă şi două pense
buzunar aplicat în partea stângă
fenta prevăzută cu nasturi de culoarea materialului de bază 
guler cu şei, specific cămăşii
partea de jos a camăşii curbată

Poplin, 100 % bumbac, 120 g/m2

S - 3XL

cămaşă de bărbaţi

69
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STYLE 218

SHIRT LONG SLEEVE 209

cămaşă de bărbați, cu mânecă lungă
partea superior-spate prevăzută cu platcă şi două pense
buzunar aplicat în partea stângă
fenta prevazută cu nasturi de culoarea materialului de bază 
guler cu şei, specific cămăşii
mâneci prevăzute cu manşetă şi nasturi

Câmaşă de damă, cu mânecă 3/4, din material moale
zona pieptului și a taliei sunt accentuate prin cusături care scot în evidență silueta feminină
guler format din două părți, specific cămăşilor
marginea frontală prevăzută cu fentă
se poate închide cu nasturi până la gât (și are un nasture de rezervă) 
mânecile sunt cusute astfel încât manșetele să se poată sufleca cu ușurință și au fante decorative
marginea de jos curbată

Poplin, 100 % bumbac, 125 g/m2

S - 3XL

Poplin, 100 % bumbac, 125 g/m2

XS - 2XL

cămaşă de damă

cămaşă de bărbaţi

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
71



gluga este căptușită cu 
țesătură tip Single Jersey 
și prezintă șnur de reglare

partea interioară 
pieptănată

65 % bumbac, 
35 % poliester

fermoar metalic pe 
toată lungimea

HANORACE
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hanorac de damă

hanorac de damă cu glugă
buzunar frontal tip marsupiu
gluga este căptușită și prezintă șnur de reglare
tivul de la bază și manșetele mânecilor din material tip raiat 2:2, cu adaos de elastan
bandă interioară întăritoare din material moale la atingere
model cambrat

hanorac de bărbaţi

hanorac de bărbați cu glugă
buzunar frontal tip marsupiu
gluga este căptușită și prezintă șnur de reglare
tivul de la bază și manșetele mânecilor din material tip raiat 2:2, cu adaos de elastan
bandă interioară întăritoare din material moale la atingere

Single Jersey, partea interioară pieptănată, 
65 % bumbac, 35 % poliester, 320 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, partea interioară pieptănată, 
65 % bumbac, 35 % poliester, 320 g/m2

XS - 2XL

* Compoziţia culorii poate să fie diferită: 85 % bumbac, 15 % vâscoză
Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare. 75



0212* 0501 0662 07
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TRENDY ZIPPER 410

TRENDY ZIPPER 411

TRENDY ZIPPER 412

12* 6201 074405 40

hanorac cu glugă şi fermoar pe toată lungimea
 două buzunare frontale
 gluga este căptuşită cu țesătură tip Single Jersey, şi prezintă şnur de reglare
 tivul de la bază şi manşetele mânecilor din material raiat 2:2 cu adaos de 5 % elastan
 la nivelul umerilor şi a buzunarului are cusătură decorativă
 partea interioară a gulerului prezintă bandă de întărire

hanorac cu glugă şi fermoar pe toată lungimea
 două buzunare frontale
 gluga este căptuşită cu țesătură tip Single Jersey, şi prezintă şnur de reglare
 tivul de la bază şi manşetele mânecilor din material raiat 2:2 cu adaos de 5 % elastan
 la nivelul umerilor şi a buzunarului are cusătură decorativă
 partea interioară a gulerului prezintă bandă de întărire

hanorac pentru copii, cu fermoar pe toată lungimea
glugă căptușită
buzunar frontal tip marsupiu
tivul de la bază și manșetele mânecilor din material tip raiat 2:2, cu adaos de elastan
prezintă cusături decorative la nivelul umerilor și buzunarului
bandă interioară întăritoare din material moale la atingere

Single Jersey, partea interioară pieptănată,
65 % bumbac, 35 % poliester, 300 g/m2

XS - 2XL

Single Jersey, partea interioară pieptănată,
65 % bumbac, 35 % poliester, 300 g/m2

 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm,10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

hanorac de copii

hanorac de damă

Single Jersey, partea interioară pieptănată,
65 % bumbac, 35 % poliester, 300 g/m2

S - 3XL

hanorac de bărbaţi

* Compoziţia culorii poate să fie diferită: 85 % bumbac, 15 % vâscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare. 77
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ADVENTURE 407

VIVA 409

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

hanorac de bărbaţi

hanorac de damă

hanorac cu guler ridicat, din material raiat
fermoar metalic pe toată lungimea
gulerul, tivul de la bază, părțile laterale, manşetele şi tivul de la buzunare 
fabricate din material raiat
două buzunare frontale
pieptănat pe interior

Single Jersey, partea interioară pieptănată,
65 % bumbac, 35 % poliester, 300 g/m2

S - 3XL

hanorac calitativ de damă, cu guler ridicat, din material raiat
fermoar de plastic spiralat pe toată lungimea
tivul de la bază şi manşetele mânecilor din material raiat 2:2 cu adaos de 5 % elastan
două buzunare frontale
partea interioară pieptănată

Single Jersey, partea interioară pieptănată,
97 % bumbac, 3 % elastan, 300 g/m2

XS - 2XL

** Compoziţia culorii poate să fie diferită: 64 % bumbac, 33 % poliester, 3 % elastan
* Compoziţia culorii poate să fie diferită: 85 % bumbac, 15 % vâscoză
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hanorac de damă

hanorac calitativ de damă, cu glugă şi buzunar tip marsupiu
gluga este căptuşită cu țesătură tip Single Jersey, şi prezintă şnur de reglare
tivul de la bază şi manşetele mânecilor din material raiat 2:2 cu adaos de 5 % elastan
tivul de la glugă, şnurul, şi părțile laterale din material de culoare diferită
partea interioară pieptănată

Single Jersey, Single Jersey, partea interioară nepieptănată
97 % bumbac, 3 % elastan, 280 g/m2

XS - 2XL

hanorac de calitate, pieptănat pe interior 
tivul de la bază, manşeta mânecii şi
gulerul din material raiat 1:1 cu 5 % adaos de elastan
dublă cusătură la nivelul manşetei, a tivului de la baza hanoracului şi a tivului de la guler

Single Jersey, partea interioară pieptănată,
65 % bumbac, 35 % poliester, 300 g/m2

S - 3XL
10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

hanorac de bărbaţi, de copii

* Compoziţia culorii poate să fie diferită: 97 % bumbac, 3 % vâscoză 81



FLEECE
100 % poliesterFleece tratament antipillingcusături decorative
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FROSTY 527

FROSTY 528

FROSTY 529

NEW

NEW

NEW

NEW

jachetă fleece de bărbați, cu elemente contrastante
2 buzunare frontale cu fermoar
guler ridicat cu protecție pentru bărbie
cusături decorative
la bază prezintă șnur elastic pentru reglarea dimensiunii
tratament antipilling (antiscămoșare) pe exterior

jachetă fleece de damă, cu elemente contrastante
model cambrat
2 buzunare frontale cu fermoar
guler ridicat cu protecție pentru bărbie
cusături decorative
la bază prezintă șnur elastic pentru reglarea dimensiunii
tratament antipilling (antiscămoșare) pe exterior

jachetă fleece de copii, cu elemente contrastante
2 buzunare frontale cu fermoar
guler ridicat cu protecție pentru bărbie
cusături decorative
la bază prezintă șnur elastic pentru reglarea dimensiunii
tratament antipilling (antiscămoșare) pe exterior

Fleece, 100 % poliester, tratament antipilling, 220 g/m2

S - 4XL

Fleece, 100 % poliester, tratament antipilling, 220 g/m2

XS - 3XL

Fleece, 100 % poliester, tratament antipilling, 220 g/m2

6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm,
10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

jachetă fleece de bărbaţi

jachetă fleece pentru copii

jachetă fleece de damă

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

(culoare suplimentară 94)

(culoare suplimentară 94)

(culoare suplimentară 94)
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HORIZON 520

jachetă fleece de bărbaţi

jachetă de fleece cu fermoar scurt de culoarea materialului
manșete elastice
la bază prezintă șnur elastic pentru reglarea dimensiunii
tratament antipilling pe partea exterioară

Fleece, 100 % poliester, tratament antipilling, 280 g/m2

S - 3XL
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NEW

vestă cu fermoar pe toată lungimea și detalii contrastante
2 buzunare frontale și unul la piept, prevăzute cu fermoar
guler ridicat cu protecție pentru bărbie
baza, gulerul si răscroiala mânecilor prezintă cusături decorative
la bază prezintă șnur elastic pentru reglarea dimensiunii
tratament antipilling (antiscămoșare) pe exterior

2 în 1, căciulă sau fular pe gât
căciulă unisex de fleece, cu şnur pentru strângere
articol care completează gama produselor fleece
tratament antipilling (antiscămoşare)

fular călduros din fleece 
marginile cusute, cusătură tip lănțişor
accesoriu care completează gama de produse din fleece
tratament antipiling

Fleece, 100 % poliester, tratament antipilling, 220 g/m2

XS - 3XL

Fleece, 100 % poliester, tratament antipilling, 240 g/m2

universală

Fleece, 100 % poliester, tratament antipilling, 230 g/m2

155 x 25 cm

vestă unisex

fular unisex fleece

căciulă fleece

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

(culoare suplimentară 94)
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Softshell

OUTDOOROUTDOOR
Softshell 100 % poliester două buzunare frontale 

cu fermoar, un buzunar 
la nivelul pieptului

șnur elastic pentru 
reglarea dimensiunii
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PERFORMANCE 522

PERFORMANCE 521

jachetă softshell de bărbaţi

jachetă softshell de damă

 jachetă de bărbaţi, impermeabilă, rezistentă la ploaie şi vânt 
 glugă detaşabilă
 două buzunare frontale cu fermoar, un buzunar la nivelul pieptului
 acces uşor pentru imprimare datorită fermoarului interior-lateral
 manşetele mânecilor se pot regla cu ajutorul benzilor cu scai
 la bază prezintă şnur elastic pentru reglarea dimensiunii

softshell, 94 % poliester, 6 % elastan; membrană
imperrespirabilă: 100 % poliester, Fleece, 300 g/m2,
impermeabilitate 14 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m2/24 h
S - 3XL

 jachetă de damă, impermeabilă, rezistentă la ploaie şi vânt 
 glugă detaşabilă
 două buzunare frontale cu fermoar, un buzunar la nivelul pieptului
 acces uşor pentru imprimare datorită fermoarului interior-lateral
 manşetele mânecilor se pot regla cu ajutorul benzilor cu scai
 model cambrat ce scoate în evidenţă silueta feminină
 la bază prezintă şnur elastic pentru reglarea dimensiunii

softshell, 94 % poliester, 6 % elastan; membrană
imperrespirabilă: 100 % poliester, Fleece, 300 g/m2,
impermeabilitate 14 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m2/24 h
XS - 2XL
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SOFTSHELL JACKET 511

SOFTSHELL JACKET 510

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

jachetă softshell de bărbaţi

jachetă softshell de damă

 jachetă de bărbaţi, impermeabilă, rezistentă la ploaie şi vânt 
 benzi reflectorizante pe faţă, spate şi mâneci
 două buzunare frontale cu fermoar şi benzi reflectorizante, buzunar mic pe mânecă
 buzunar interior, în zona pieptului, cu orificiu pentru căşti 
 manşetele mânecilor se pot regla cu ajutorul benzilor cu scai
 la bază prezintă şnur elastic pentru reglarea dimensiunii

softshell, 94 % poliester, 6 % elastan; membrană
imperrespirabilă: 100 % poliester, Fleece, 300 g/m2,
impermeabilitate 14 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m2/24 h
S - 3XL

jachetă de damă, impermeabilă, rezistentă la ploaie şi vânt
benzi reflectorizante pe faţă, spate şi mâneci
două buzunare frontale cu fermoar şi benzi reflectorizante, buzunar mic pe mânecă
buzunar interior, în zona pieptului, cu orificiu pentru căşti
manşetele mânecilor se pot regla cu ajutorul benzilor cu scai
model cambrat ce scoate în evidenţă silueta feminină
la bază prezintă şnur elastic pentru reglarea dimensiunii
părţile laterale şi la nivelul umerilor prezintă model imprimat
valabil doar pentru culoarea alb

softshell, 94 % poliester, 6 % elastan; membrană
imperrespirabilă: 100 % poliester, Fleece, 300 g/m2,
impermeabilitate 14 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m2/24 h
XS - 2XL
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jachetă de bărbaţi

jachetă de damă

 jachetă lejeră de bărbaţi, cu glugă 
 mici motive reflectorizante pe mâneci şi glugă
 două buzunare frontale cu fermoar 
 buzunar exterior orizontal, în zona pieptului 
 partea din spate prelungită
 manşetele mânecilor se pot regla cu ajutorul benzilor cu scai

softshell, 100 % poliester, membrană imperrespirabilă:
100 % poliester, 210 g/m2, impermeabilitate 5 000 mm,
imperrespirabilitate 2 000 g/m2/24 h
S - 3XL

 jachetă lejeră de damă, cu glugă 
 mici motive reflectorizante pe mâneci şi glugă
 două buzunare frontale cu fermoar 
 buzunar exterior orizontal, în zona pieptului 
 partea din spate prelungită
manşetele mânecilor se pot regla cu ajutorul benzilor cu scai

softshell, 100 % poliester, membrană imperrespirabilă:
100 % poliester, 210 g/m2, impermeabilitate 5 000 mm,
imperrespirabilitate 2 000 g/m2/24 h
S - 2XL
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jachetă softshell de bărbaţi

jachetă softshell de damă

jachetă softshell de bărbaţi cu detalii contrastante
material softshell
finisaj NANOTEX® ce previne pătrunderea apei
2 buzunare frontale și unul la piept, prevăzute cu fermoar
gluga prezintă şnur de reglare a dimensiunii
manșetele mânecilor prezintă scai pentru reglarea dimnesiunii

Softshell, 100 % poliester 75D cu finisaj NANOTEX® ,  
membrană imperrespirabilă, 100 % poliester - micro  
fleece perforat, 280 g/m2

impermeabilitate 5 000 mm, imperrespirabilitate 600 g/m2/24 h
S - 3XL

jachetă softshell de damă cu detalii contrastante
material softshell
finisaj NANOTEX® ce previne pătrunderea apei
2 buzunare frontale și unul la piept, prevăzute cu fermoar
gluga prezintă şnur de reglare a dimensiunii
manșetele mânecilor prezintă scai pentru reglarea dimnesiunii
model cambrat

Softshell, 100 % poliester 75D cu finisaj NANOTEX® ,  
membrană imperrespirabilă, 100 % poliester - micro  
fleece perforat, 280 g/m2

impermeabilitate 5 000 mm, imperrespirabilitate 600 g/m2/24 h
XS - 2XL

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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vestă softshell de bărbaţi

vestă softshell de damă

 vestă softshell de bărbaţi
 două buzunare frontale cu fermoar
la bază prezintă şnur elastic pentru reglarea dimensiunii
agăţătoare în partea din spate a gulerului

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan,
Fleece, 100 % poliester, 280 g/m2

S - 3XL

 vestă softshell de damă
 model cambrat pentru a scoate în evidenţă silueta feminină
 două buzunare frontale cu fermoar
 la baza prezintă şnur elastic pentru reglarea dimensiunii
agăţătoare în partea din spate a gulerului

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan,
Fleece, 100 % poliester, 280 g/m2

XS - 2XL
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BODY WARMER 509

0501 0602 9190 07

WINDY 524

vestă de bărbaţi

vestă călduroasă de bărbaţi
două buzunare plic în partea frontală
căptuşeală din fleece, în culoare contrastantă, cu tratament antipilling (anti-scămoşare)
două buzunare pe interior, în zona pieptului
la bază prezintă șnur elastic pentru reglarea dimensiunii

materialul exterior: Rip Stop 210T cu un strat de 100 % poliamidă
argintiu pe dos, material interior: fleece, 100 % poliester, 300 g/m2

S - 3XL

jachetă unisex

jachetă de protecţie împotriva vântului, cu fermoar pe toată lungimea
glugă ascunsă în guler 
două buzunare frontale
şnur reglabil, pe partea de jos a jachetei şi în glugă 
jacheta vine însoţită de un săculeţ
textil de aceeaşi culoare, cu fermoar şi agăţătoare

100 % poliester, pe suprafaţă un strat de PA 
S - 3XL
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NORDIC 523

jachetă de bărbaţi

 jachetă de bărbaţi, vătuită și prelungită 
 glugă detaşabilă
 două buzunare frontale cu fermoar şi două cu scai
 se închide cu fermoar şi nasturi pe toată lungimea,
fermoarul fi ind mai scurt pentru o mai uşoară mişcare
 două buzunare interioare cu scai
 manşetă dublă pentru o izolare mai bună,
manşeta interioară din material raiat cu adaos de elastan 
 gulerul interior din material raiat

materialul exterior: 100 % poliester, microfi bră, vată de
umplutură 100 % poliester, căptuşeală 100% poliester
M - 2XL
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SPORT
100 % poliesterPartea interioara 

a gulerului prevazuta cu 
bandă de întărire

Interlock pique ideal pentru sport 
şi purtare zilnică
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FANTASY 124

FANTASY 140

FANTASY 147

 tricou modern din material moale de poliester,
ideal pentru sport şi purtare zilnică 
 formă a gulerului deosebită
modelul prezintă cusături laterale
ideal pentru sublimare

tricou modern, de damă, din material moale de poliester,
ideal pentru sport şi purtare zilnică 
model cambrat, cusături laterale
partea interior-spate a gulerului prezintă bandă de întărire 
tivul gulerului fabricat din materialul de bază

tricou modern de copii, din material moale de poliester
forma gulerului deosebită
modelul prezintă cusături laterale

Interlock pique, 100 % poliester, 150 g/m2

S - 3XL

Interlock pique, 100 % poliester, 150 g/m2

XS - 2XL
 

Interlock pique, 100 % poliester, 150 g/m2

6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm,  
10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

tricou de bărbaţi

tricou de copii

tricou de damă

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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PRIDE 168

RACER 167

NEW

NEW

NEW

tricou sport cu mânecă lungă, din material neted cu uscare rapidă
tivul gulerului din același material
bandă de întărire interioară, la nivelul gâtului, din același material
Tivul inferior al pantalonului cu bandă elastică

Double Face, 100 % poliester, 130 g/m2

XS - 4XL

maieu de damă

Double Face, 100 % poliester, 130 g/m2

XS - 2XL

maieu de damă pentru sport, din material neted cu uscare rapidă
racerback 
model cambrat,prezintă cusături laterale
gulerul și răscroiala mânecilor din același material

tricou unisex

*4XL doar în culoarea 00

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare. 111
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STAR 165

00 62 070201

VICTORY 217

tricou unisex

tricou unisex din material moale, ideal pentru sublimare
guler rotund confecţionat din același material
bandă întăritoare a gulerului
bandă de întărire la umeri
modelul prezintă cusături laterale

Single Jersey, 100 % poliester, 160 g/m2

XS - 3XL

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

tricou polo modern din material moale de poliester,
ideal pentru sport şi purtare zilnică 
gulerul din material raiat 1:1
cusături laterale
fentă prevăzută cu 3 nasturi de culoarea materialului de bază
partea interioară a gulerului prevăzută cu bandă de întărire

Interlock pique, 100 % poliester, 150 g/m2

S - 3XL

tricou polo unisex
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PLAYTIME 125

PLAYTIME 605

 top cu bretele late, cu două cusături la nivelul umerilor
 tivul gulerului şi al mânecilor confecţionat din acelaşi material
 de-a lungul părţilor laterale prezintă cusături în care sunt prinse benzi reflectorizante
 ideal pentru sport şi activităţi în aer liber
 cusături laterale

Interlock pique, 100 % poliester, 150 g/m2

S - 2XL
6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm
10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

top de bărbaţi/copii

pantaloni scurţi

Interlock pique, 100 % poliester, 150 g/m2

S - 3XL
6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm
10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

pantaloni scurţi, fără cusături laterale
buzunar mic pe interior prins de tivul superior
se poate purta în combinaţie cu maieul Playtime sau tricoul Fantasy
tivul superior fabricat din bandă elastică cu şnur
datorită materialului folosit este ideal pentru sport cât și pentru purtare zilnică
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COMFY 611
NEW

NEW

pantaloni de bărbaţi pentru purtare în timpul liber
două buzunare laterale
tivul superior din bandă elastică şi snur
croială dreaptă a cracului

Terry, partea interioară nepieptănată,
65 % bumbac, 35 % poliester, 300 g/m2

S - 3XL
10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm
 

pantaloni de bărbaţi/copii

pantaloni de damă

Terry, partea interioară nepieptănată,
65 % bumbac, 35 % poliester, 300 g/m2

XS - 2XL

pantaloni confortabili de damă pentru timpul liber
bandă elastică și șnur în talie
tivul inferior prezintă cusături duble

*Compoziţia culorii poate să fie diferită: 97 % bumbac, 3 % vâscoză
Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

pantaloni scurţi confortabili pentru bărbaţi
buzunare laterale
talie elastică, prezintă șnur de reglare a dimensiunii
pantaloni cu croială dreapta
lungime la nivelul genunchiului

Terry, partea interioară nepieptănată,  
65 % bumbac, 35 % poliester, 300 g/m2

S - 3XL

pantaloni scurți pentru bărbați
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BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

colanţi pentru sport și activităţi recreative
bandă elastică în talie
tivul inferior prezintă cusături duble
fără cusături laterale

pantaloni de damă pentru timp liber
material plăcut cu adaos de elastan care asigură o mai bună menţinerea în timp a formei
două buzunare laterale
tiv lat la nivelul taliei, din bandă elastică
tivul inferior al pantalonului cu bandă elastică

fustă sport de damă cu pantaloni scurţi pe interior din acelaşi material
material plăcut cu adaos de elastan
croiala fustei în formă de A pentru a asigura o mişcare uşoară
tivul superior fabricat din bandă elastică cu şnur

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan, 190 g/m2

XS - 3XL

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan, 200 g/m2

XS - 2XL

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan, 200 g/m2

XS - XL

colanți de damă

fustă de damă

pantaloni de damă

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
*Compoziţia culorii poate să fie diferită: 97 % bumbac, 3 % vâscoză
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ȘEPCI
bandă de culoare 

contrastană în cozoroc
mărime reglabilă cu 
ajutorul cataramei 

metalice

100 % bumbacTwill pieptănat
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5P RAP 301

6P RAP 302

NEW

NEW

NEWșapcă unisex

șapcă cu cinci paneluri din bumbac
cozoroc plat cu sticker detașabil
panel frontal întărit
găuri de ventilație brodate
mărime reglabilă cu ajutorul unei catarame din plastic in stilul retro

Twill, 100 % bumbac, 340 g/m2

reglabilă

șapcă cu șase paneluri din bumbac
cozoroc plat cu sticker detașabil
paneluri frontale întărite
găuri de ventilație brodate
mărime reglabilă cu ajutorul unei catarame din plastic in stilul retro

Twill, 100 % bumbac, 340 g/m2

reglabilă

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

șapcă unisex
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6P 305

6P KIDS 303

șapcă unisex

şapcă de copii

şapcă cu şase paneluri, din material de gramaj ridicat, bumbac pieptănat
cusăturile din partea interioară au benzi de întărire
mărime reglabilă cu ajutorul cataramei metalice
găuri de ventilație brodate

Twill pieptănat, 100 % bumbac, 340 g/m2

reglabilă

şapcă de copii, cu şase paneluri
mărime reglabilă cu ajutorul benzii cu scai
găuri de ventilație brodate

Twill pieptănat, 100 % bumbac, 340 g/m2

reglabilă
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şapcă cu şase paneluri, cu design sportiv, din bumbac pieptănat
în cozoroc are cusută o bandă de culoare contrastantă 
mărime reglabilă cu ajutorul cataramei metalice
găuri de ventilație brodate

şapcă cu cinci paneluri, din bumbac pieptănat, de gramaj ridicat
mărime reglabilă cu ajutorul cataramei metalice
găuri de ventilație brodate

şapcă casual, din țesătură moale de bumbac
panelul frontal ideal pentru aplicarea imprimării sau broderiei
mărime reglabilă cu ajutorul benzii cu scai

Twill pieptănat, 100 % bumbac, 340 g/m2 
reglabilă

Twill pieptănat, 100 % bumbac, 340 g/m2

reglabilă

Pânză, 100 % bumbac, 230 g/m2

reglabilă

șapcă unisex

șapcă unisex

șapcă unisex

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare. 127
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CLASSIC 304

CLASSIC KIDS 322

pălărie unisex

pălărie de copii

pălărie din material de gramaj mediu, twill nepieptănat
găuri de ventilație brodate
pe interior cusăturile sunt prevăzute cu bandă de întărire

Twill nepieptănat, 100 % bumbac, 260 g/m2

universală, circumferinţa 61 cm

palărie din țesătură de bumbac nepieptănat
găuri de ventilație brodate
pe interior cusăturile sunt prevăzute cu bandă de întărire

Twill nepieptănat, 100 % bumbac, 260 g/m2

6 - 9 ani, circumferinţa 56 cm
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eşarfă de formă triunghiulară
ideală ca accesoriu, în activități de sport, dar poate fi  purtată şi în timpul liber
cusătură pe margini

eşarfă de formă triunghiulară
ideală ca accesoriu, în activități de sport, dar poate fi  purtată şi în timpul liber
cusătură pe margini

eşarfă de formă tubulară
ideală ca accesoriu, în activități de sport, dar poate fi  purtată şi în timpul liber
posibilitate de folosire în multe moduri ( exemplifi cate pe ambalaj)

cozoroc unisex de vară
materialul exterior – 100% bumbac nepieptănat de gramaj ridicat
materialul interior – frotir, pentru o purtare comodă, şi o mai bună absorbție a transpirației
mărime reglabilă cu ajutorul cataramei de plastic

eşarfă unisex/copii

eşarfă unisex/copii

eşarfă unisex/copii

şapcă unisex

Single Jersey, 100 % bumbac, 160 g/m2

68 x 68 cm 

Interlock, 100 % poliester, 120 g/m2

65 x 65 cm 

Single Jersey, 100 % poliester, 135 g/m2

50 x 26 cm 

Twill nepieptănat, 100 % bumbac
reglabilă

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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SOFTSHELL 325

FURRY 326

șapcă unisex

căciulă unisex

şapcă din material softshell, cu apărătoare pentru urechi
mărime reglabilă cu ajutorul benzii cu scai
extensiile pentru urechi se pot plia în interiorul şepcii

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan,
Fleece, 100 % poliester
universală

căciulă de iarnă, călduroasă, cu apărătoare pentru urechi şi ceafă
la nivelul frunții blanița este întoarsă, astfel protejează mai bine această zonă
se închide sub bărbie cu ajutorul unei cleme de plastic

stratul exterior: Rip stop, 100% poliamidă,
stratul interior: blăniţă fleece, 100% poliester
S, L
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FROTIR
Frotir plăcut la atingere 

si absorbant
100 % bumbac bordură decorativă 

pe ambele margini



TERRY TOWEL 903

TERRY BATH TOWEL 905

00 05 0704

49 44

020125 9206
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49 44

020125 9206

prosop din țesătură de frotir, ideal pentru broderie
plăcut la atingere şi absorbant, având bordură decorativă pe ambele margini 
etichetă textilă, care poate fi  folosită ca agățătoare

prosop din țesătură de frotir, ideal pentru broderie
plăcut la atingere şi absorbant, având bordură decorativă pe ambele margini 
etichetă textilă, care poate fi  folosită ca agățătoare

Frotir, 100 % bumbac, 450 g/m2

50 x 100 cm

Frotir, 100 % bumbac, 450 g/m2

70 x 140 cm

prosop

prosop de baie
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TERRY TOWEL 908

TERRY BATH TOWEL 909

TERRY HAND TOWEL 907

00 30239624 47

00 30239624 47

00 30239624 47

951605

951605

951605

prosop din frotir, ideal pentru broderie
moale şi absorbant, fără bordură 
etichetă textilă, care poate fi  folosită ca agățătoare

prosop din frotir, ideal pentru broderie
moale şi absorbant, fără bordură 
etichetă textilă, care poate fi  folosită ca agățătoare

prosop mic de mâini, din frotir, ideal pentru broderie
moale şi absorbant, fără bordură 
etichetă textilă, care poate fi  folosită ca agățătoare

Frotir, 100 % bumbac, 350 g/m2

50 x 100 cm

Frotir, 100 % bumbac, 350 g/m2

70 x 140 cm

Frotir, 100 % bumbac, 350 g/m2

30 x 50 cm

prosop

prosop de baie

prosop
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SACOȘE
buzunarul interior se poate 
folosi și pentru chei sau alte 

lucruri mărunte

Elemente reflectorizante 100 % poliester textură de pânza
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SMALL 900

LARGE 901

sacoşă mică din pânză
cadoul perfect pentru clienții care caută o sacoşă ecologică
ideală pentru imprimare şi broderie
două mânere pentru purtare în mână sau pe umăr
sacoşă practică, se poate împacheta uşor

sacoşă de cumpărături mare din pânză foarte rezistentă
se poate recicla uşor 
două mânere pentru purtare în mână sau pe umăr
practică, se poate împacheta uşor

Pânză, 100 % bumbac, 90 g/m2

42 x 38 cm, mâner 60 x 2,5 cm

Pânză, 100 % bumbac, 280 g/m2

43 x 43 x 12 cm, mâner 70 x 2,5 cm

sacoşă de cumpărături

sacoşă de cumpărături
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SMART 911

ENERGY 912

sacoşă cu un design aparte, ideală pentru cumpărături
se poate purta pe umăr şi se împachetează uşor în buzunarul din interior
buzunarul interior se poate folosi şi pentru chei sau alte lucruri mărunte
tiv de întărire pe margini pentru o rezistență mai mare

rucsac practic cu material refl ectorizant în colțurile de jos
două şnururi de reglare
buzunar interior cu fermoar

sacoşă de cumpărături

rucsac unisex/copii

textură de pânză, 100 % poliester, 40 g/m2

40 x 40 cm, mâner 50 x 3,5 cm

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

universală (45 x 34 cm)

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare. 145
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TEAR
OFF

COLECţIA Piccolio

Toate mărimile – atât pentru cei atletici, cât și pentru cei mai masivi  

Îmbrăcaţi la un preţ redus un oraș mai mic 

Asigurăm, de asemenea, și suportul de marketing 

Un camion plin de tricouri? Trebuie doar să cereţi! 

Curcubeul are șapte culori. Piccolio 27! 

Arătaţi lumii propriul brand de tricouri! 

La noi vă veţi simţi răsfăţat

Vorbiţi cu oamenii limba pe care o înţelege oricine. 
Spuneţi ce doriţi cu ajutorul tricoului :) 

Deschisă ideilor îndrăzneţe, și avantajoasă pentru portofelul dumneavoastră. 
Veţi vedea cât de multe puteţi face împreună!

Combinaţi variate croieli și culori, în așa fel încât să obţineţi efectul dorit. Îngăduiţi-vă 
luxul creativităţii neîncătușate și oportunitatea de a gândi într-adevăr în stil mare. 
Imprimaţi-vă pe tricou logoul dumneavoastră, sloganul sau imaginea, și îmbrăcaţi, 
de exemplu, un oraș mai mic, un festival muzical, sau o sală de sport mai mare. Graţie 

unui preţ excelent, vă puteţi permite să faceţi acest lucru. :)

Rupeţi ușor eticheta de pe tricouri și faceţi din acestea un suport perfect al unui brand 
sau mesaj arbitrar. Și, pentru că Piccolio face parte din familia produselor Adler, obţineţi 

cu el toate celelalte avantaje cu care sunteţi obișnuiţi în cazul acestui brand.
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Single Jersey, 100 % bumbac, 135 g/m2 

XS - 4XL

� ic�  unisex

tricou unisex, de gramaj redus

guler din material tip raiat 1x1

bandă întăritoare la nivelul gulerului, din același material

bandă întăritoare la umeri

tricou fără cusături laterale

etichetă detașabilă

Single Jersey, 100 % bumbac, 150 g/m2 

XS - 4XL

� ic�  unisex

tricou unisex, gramaj redus

guler din material tip raiat 1x1

bandă întăritoare la nivelul gulerului, din același material

bandă întăritoare la umeri

croială tubulară

etichetă detașabilă

* Compoziţia culorii poate să fie diferită:
culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză;
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză
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Double Face, 100 % poliester, 130 g/m2 

XS - 2XL, 4XL (doar pentru culoarea 00)

� ic�  unisex

tricou ușor din material fin, cu uscare rapidă

guler din material tip raiat 1:1

bandă întăritoare la nivelul gulerului, din același material

bandă întăritoare la umeri

modelul prezintă cusătri laterale

etichetă detașabilă

Single Jersey, 100 % bumbac, 175 g/m2 

XS - 4XL

� ic�  unisex

tricou unisex, de gramaj ridicat

guler din material tip raiat 1x1

bandă întăritoare la nivelul gulerului, din același material

bandă întăritoare la umeri

croială tubulară

etichetă detașabilă

* Compoziţia culorii poate să fie diferită:
culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză;
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză

151150



pelican P72

00

07

14

04

15 05 16

40

44

92

64

PROGRESS LS P75

00

06

010203* 05

07

12*

01

Single Jersey, 100 % bumbac, 135 g/m2 

4 - 12 ani

� ic�  de copii

tricou de copii, cu gramaj redus

guler din material tip raiat 1x1

bandă întăritoare la nivelul gulerului, din același material

modelul prezintă cusături laterale

etichetă detașabilă

Single Jersey, 100 % bumbac, 150 g/m2 

XS -2XL, 3XL (doar pentru culorile 00, 01)

� ic�  unisex

tricou unisex cu mânecă lungă, cu gramaj redus

guler din material tip raiat 1x1

bandă întăritoare la nivelul gulerului, din același 

material

bandă întăritoare la umeri

croială tubulară

* Compoziţia culorii poate să fie diferită:
culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % vâscoză;
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză
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Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester, 
170 g/m2

S - 3XL, 4XL (doar pentru culorile 00, 01)

� ic�  p� o de bărbaţi

tricou de bărbaţi cu ţesătură pique, de gramaj mediu

material tip raiat 1x1 la guler și la tivul mânecii

fentă cu 3 nasturi de culoarea materialului

modelul prezintă cusături laterale

etichetă detașabilă

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester, 
170 g/m2 
S - 2XL, 3XL (doar pentru culorile 00, 01)

� ic�  p� o de damă

tricou de damă cu ţesătură pique, de gramaj mediu

material tip raiat 1x1 la guler și la tivul mânecii

fentă îngustă cu 3 nasturi de culoarea materialului

modelul prezintă cusături laterale

etichetă detașabilă
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pătură de fl� cehan� ac unisex

Fleece, 100 % poliester, 200 g/m2

120 x 150 cm (rulată 30 x 12 cm)

pătură din fleece cu margini rotunde, ușor de împachetat și 
depozitat

tivită pe întreaga circumferinţă

prevăzută cu bandă de cauciuc pe margini pentru o mai 
bună fixare

tratament antipilling pe partea superioară

etichetă detașabilă

French terry, interior pieptănat, 
50 % bumbac, 50 % poliester, 260 g/m2

XS - 3XL

hanorac de gramaj redus

baza inferioară, gulerul și manșetele din material 
tip raiat 1:1, cu 5 % elastan

cusăturile umerilor întărite

etichetă detașabilă

* Compoziţia culorii poate să fie diferită:
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % vâscoză
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Twill, 100 % bumbac, 120 g/m2

reglabilă

şapcă unisex

șapcă cu șase paneluri din bumbac, cu gramaj redus

găuri de ventilaţie brodate

mărime reglabilă cu ajutorul benzii cu scai

etichetă detașabilă

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă, 
90 g/m2

47 x 36 cm

rucsac

rucsac din pânză neţesută, două șnururi negre din poliester

prezintă două şnururi negre din poliester inele de metal

cusături laterale

etichetă detașabilă

sacoșă de cumpărături

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă, 90 g/m2

45 x 40 cm, mâner 70 cm

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă, 90 g/m2

45 x 40 cm, mâner 70 cm

sacoşă medie pen� u cumpărături

sacoșă medie de cumparături din pânză neţesută

două mânere pentru purtare în mână sau pe umăr

alternativă accesibilă pentru pungile de plastic

cusături în X pe mânere pentru mai multă stabilitate

etichetă detașabilă

sacoșă de dimensiuni mici, din pânză neţesută, ideală 
pentru personalizare

practică și ușor de depozitat

lungimea mânerelor potrivită pentru purtare în mână 
sau pe umăr

cusături încrucișate pentru o rezistenţă mai mare

etichetă detașabilă
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0100 71

DRESS UP

PREMIUM

NEW

NEW

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate 
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

ROCHIE 271

Rochie polo pentru uz cotidian 
în stilul "Collar Up".

Pique, 100 % bumbac, 215 g/m2

model cambrat ce prezintă cusături laterle

guler și manșete din materiale de tip raiat 1:1

bandă de întărire la nivelul gâtului în 
culoare contrastantă

fentă de la piept prezintă 4 nasturi

fenta inferioară întărită cu bandă țesută

crăpăturile laterale întărite cu bandă 
contrastantă

S - 3XL

DESIGN

Produsele din gama Premium MALFINI® sunt foarte 

bine cunoscute pentru design-ul deosebit și calitatea 

superioară. Produsele de lux sunt realizate din 

materiale confortabile, concepute și croite pentru 

uzul zilnic. Gama Premium MALFINI®, continuă de 

5  ani tradiţia mărcii originale MALFINI®, adăugând 

însă noutăţi ce au la bază dorinţele dvs.

malfinipremium.com

161160

http://malfinipremium.com/
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COLLAR UP COLLAR UP

93 93

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai 
multe informații despre termenul de livrare.

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai 
multe informații despre termenul de livrare.

TRICOU POLO DE BĂRBAŢI 256

Tricou polo de bărbaţi, cu mâneci 
scurte, decorat cu elemente 
contrastante. 

Pique, 100 % bumbac, 215 g/m2

material raiat 1:1 la guler și la 
manșetele mânecilor

bandă de întărire în culori 
contrastante pe partea interioară 
a gulerului

fentă cu 2 nasturi 

bandă de întărire contrastantă 
pe partea interioară a fentei

crăpăturile laterale fi xate cu 
bandă contrastantă

S - 3XL

TRICOU POLO DE DAMĂ 257

Tricou polo de damă, cu mâneci 
scurte, decorat cu elemente 
contrastante. 

Pique, 100 % bumbac, 215 g/m2 

material raiat 1:1 la guler și la 
manșetele mânecilor

bandă de întărire în culori 
contrastante pe partea 
interioară a gulerului

fentă cu 4 nasturi

bandă de întărire 
contrastantă pe partea 
interioară a fentei

crăpăturile laterale fi xate cu 
bandă contrastantă

XS - 2XL

DESIGNDESIGN

163162



0100 710100 70 71

PERFECTION PLAIN PERFECTION PLAIN
TRICOU POLO DE BĂRBAŢI 251
PERFECTION PLAIN

Tricou polo elegant, potrivit pentru orice ocazie.

Pique, 95 % bumbac, 5 % elastan, 
200 g/m2 

gulerul şi tivul mânecilor din material 
raiat 1:1, cu dungi contrastante

bandă de întărire contrastantă, 
în partea interioară a gulerului, şi a 
crăpăturilor laterale

bandă de întărire la nivelul umerilor

fenta de la piept prevăzută cu 3 nasturi

adaos de 5 % elastan pentru a menţine 
mai bine forma în timp

S - 3XL

DESIGN

TRICOU POLO DE DAMĂ 253

Tricou polo de damă, cambrat, care 
prin croială scoate în evidentă silueta 
feminină.

Pique, 95 % bumbac, 5 % elastan, 
200 g/m2 

gulerul şi tivul mânecilor din material raiat 1:1, 
cu dungi contrastante

bandă de întărire contrastantă, în partea 
interioară a gulerului, şi a crăpăturilor laterale

bandă de întărire la nivelul umerilor

fenta de la piept prevăzută cu 5 nasturi

adaos de 5 % elastan pentru a menţine mai bine 
forma în timp

XS - 2XL

DESIGN
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GRANDGRAND

NEW

NEW

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate 
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

DESIGN DESIGN

TRICOU POLO MERCERIZAT 259

Tricou polo de bărbați lucios și mătăsos, 
datorită bumbacului mercerizat, cu 
mâneci scurte și un design elegant.

Single Jersey, 100 % bumbac 
mercerizat, 160 g/m2 

guler din material raiat 1:1, cu dungi 
contrastante

cusăturile umerilor întărite

bandă de întărire contrastantă pe partea 
interioară a gulerului

crăpăturile laterale prezintă bandă 
de întărire

fentă cu trei nasturi 

S - 3XL

TRICOU POLO DE DAMĂ MERCERIZAT 269

Tricou polo elegant din bumbac 
mercerizat, de calitate.

Single Jersey, 100 % bumbac mercerizat, 
160 g/m2 

guler din material raiat 1:1, cu dungi 
contrastante

cusăturile umerilor întărite

bandă de întărire contrastantă pe partea 
interioară a gulerului

crăpăturile laterale prezintă bandă 
de întărire

fenta de la piept prevăzută cu 5 nasturi 

XS - 2XL
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CASUALCONTRAST STRIPE LS

0100 12* 71 77 80 84

DESIGN DESIGN

TRICOU POLO DE BĂRBAŢI 258

Tricou polo de bărbaţi, cu mâneci 
lungi și detalii contrastante.

5 % elastan, pentru menţinerea formei 
un timp îndelugat

bandă de întărire contrastantă în partea 
interioară a gulerului

fenta de la piept prevăzută cu doi nasturi

bandă de întărire contrastantă pe partea 
interioară a fentei

manșete cu un singur nasture

S - 3XL

* Compoziţia culorii poate să fi e diferită: 
  compoziţia materialului: 80 % bumbac, 15 % vâscoză, 5 % elastan

JACHETĂ SOFTSHELL 550

Jachetă de bărbaţi trendy, fabricată 
din două ţesături diferite, tricot şi 
softshell.

knitted softshell – 100 % poliester, 
100 % microfl eece poliester

softshell – 96 % poliester, 4 % elastan, 
100 % microfl eece poliester

căptușeală – 100 % poliester

combinaţie de două materiale softshell

partea de jos a mânecii reglabilă cu 
bandă cauciucată cu scai

două buzunare frontale cu fermoar, 
şi unul pe mânecă

S - 3XL

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai 
multe informații despre termenul de livrare.
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FLASHFLASH

0100 820100 82

DESIGN DESIGN

CĂMAŞĂ DE DAMĂ 261

Cămașă de damă elegantă, 
cu mânecă scurtă.

CĂMAȘĂ DE BĂRBAȚI 260

Cămașă de bărbați elegantă, 
cu mânecă scurtă.

textură de pânză, 73 % bumbac, 
24 % poliamidă, 3 % elastan, 105 g/m², slim-fi t 

camașă de damă cu mânecă scurtă

nasturi de sidef în culoarea materialului

pliuri în dreptul pieptului

marginea inferioară cu un design aparte

partea din spate prevazută cu două pense

S - 2XL

textură de pânză, 60 % bumbac,
40 % poliester, 105 g/m², slim-fi t 

camașă de bărbați cu mânecă scurtă

nasturi de sidef în culoarea materialului

guler rigid

partea din spate prevazută cu două pense

marginea inferioară cu un design aparte

S - 2XL
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DYNAMIC DYNAMIC
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DESIGN DESIGN

CĂMAŞĂ DE DAMĂ 263

Cămașa de damă slim fi t,
cu mânecă lungă.

textură de pânză, 73 % bumbac, 
24 % poliamidă, 3 % elastan 105 g/m², 
slim-fi t 

camașă de damă cu mânecă lungă

manșete ajustabile cu doi nasturi

fante decorative pe mâneci

nasturi de sidef în 
culoarea materialului

partea din spate prevazută cu 
două pense

pliuri în dreptul pieptului

marginea inferioară cu un 
design aparte

S - 2XL

CĂMAȘĂ DE BĂRBAȚI 262

Cămașa de bărbați slim fi t, 
cu mânecă lungă.

textură de pânză, 60 % bumbac,
40 % poliester, 105 g/m², slim-fi t 

camașă de bărbați cu mânecă lungă

manșete ajustabile cu un nasture

nasturi de sidef în 
culoarea materialului

guler rigid

partea din spate prevazută 
cu două pense

marginea inferioară cu un 
design aparte

S - 2XL
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BOMBERBOMBER
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NEW

NEWNEW

NEWNEW

DESIGN DESIGN

Hanorac casual cu fermoar pe întreaga 
lungime și elemente contrastante, 
în stilul "bomber".

French terry, 100 % bumbac, 320 g/m2

guler de tip raiat 2:2 cu elastan

fermoar de metal decorat cu 
logo-ul MALFINI

buzunare laterale cu fermoar ascuns

baza inferioară și manșetele din 
material  de tip raiat 2:2 cu adaos 
de 5 % elastan

S - 2XL

Hanorac casual cu fermoar pe întreaga 
lungime și elemente contrastante, 
în stilul "bomber".

French terry, 100 % bumbac, 320 g/m2

guler de tip raiat 2:2 cu elastan

fermoar de metal decorat cu logo-
ul MALFINI

buzunare laterale cu fermoar ascuns

baza inferioară și manșetele din 
material de tip raiat 2:2 cu adaos 
de 5 % elastan

S - 3XL

HANORAC DE BARBAŢI 453 HANORAC DE DAMĂ 454

* Compoziţia culorii poate să fi e diferită: 
  compoziţia materialului: 85 % bumbac,  15 % vâscoză

* Compoziţia culorii poate să fi e diferită: 
  compoziţia materialului: 85 % bumbac,  15 % vâscoză

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai 
multe informații despre termenul de livrare.

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi 
mai multe informații despre termenul de livrare.
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VOYAGEVOYAGE

0201 12* 710201 12* 71

DESIGN DESIGN

HANORAC DE BARBAŢI 452

Hanorac de bărbați cu fermoar 
pe toată lungimea, cu glugă și cu 
elemente contrastante.

French terry, 100 % bumbac, 320 g/m2

fermoar metalic decorat cu logoul 
MALFINI, în culoare contrastantă

gluga căptuşită ce prezintă şnur de reglare

mâneci raglan cu o cusătură decorativă

bandă contrastantă în partea 
interioară a gulerului

baza inferioară și manșetele din material 
de tip raiat 2:2 cu adaos de 5 % elastan

S - 3XL

HANORAC DE DAMĂ 451

Hanorac de damă cu fermoar pe 
toată lungimea, cu glugă, cambrat și 
cu elemente contrastante.

French terry, 100 % bumbac, 320 g/m2

fermoar metalic decorat cu logoul 
MALFINI, în culoare contrastantă

gluga căptuşită ce prezintă şnur de reglare

mâneci raglan cu cusătură decorativă

bandă contrastantă în partea 
interioară a gulerului

baza inferioară și manșetele din material 
de tip raiat 2:2 cu adaos de 5 % elastan

XS - 2XL

* Compoziţia culorii poate să fi e diferită: 
  compoziţia materialului: 85 % bumbac,  15 % vâscoză

* Compoziţia culorii poate să fi e diferită: 
  compoziţia materialului: 85 % bumbac,  15 % vâscoză
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NEW

NEWNEW

NEWNEW

DESIGN DESIGN

Jachetă călduroasă cu glugă și 
căptușeală, de gramaj scăzut.

Textură de pânză, 
microfi bră - 100 % poliamidă 
380T Nylon, strat intermediar: 
100 % poliester 

fi nisaj cu ulei pe exterior

părțile laterale accentuează silueta

buzunare cu fermoar

căptușeala, fermoarul și benzile 
elastice de culoare neagră

baza inferioară, mânecile și gluga 
prevăzute cu elastic

acces ușor pentru imprimare în 
partea din spate a căptușelii

XS - 2XL

Jachetă practică și călduroasă cu 
glugă și căptușeală, de gramaj 
scăzut.

Textură de pânză, 
microfi bră - 100 % poliamidă 
380T Nylon, strat intermediar: 
100 % poliester 

fi nisaj cu ulei pe exterior

buzunare cu fermoar

căptușeala, fermoarul și benzile 
elastice de culoare neagră

baza inferioară, mânecile 
și gluga prevăzute cu elastic

acces ușor pentru imprimare 
în partea din spate a căptușelii

S - 3XL

JACHETĂ DE BARBAŢI 552 JACHETĂ DE DAMĂ 551

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai 
multe informații despre termenul de livrare.

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai 
multe informații despre termenul de livrare.
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EVERESTEVEREST

7101 027101 02

NEW

NEWNEW

NEW Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai 
multe informații despre termenul de livrare.

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai 
multe informații despre termenul de livrare.

DESIGN DESIGN

Vestă călduroasă cu guler 
ridicat, de gramaj redus.

Textură de pânză, microfi bră 
- 100 % poliamidă 380T Nylon, 
strat intermediar: 
100 % poliester 

fi nisaj cu ulei pe exterior

părțile laterale accentuează 
silueta

buzunare cu fermoar

căptușeala, fermoarul și benzile 
elastice de culoare neagră

baza inferioară și răscroiala 
mâneci prezintă bandă elastică

acces ușor pentru imprimare în 
partea din spate a căptușelii

XS - 2XL

Vestă practică și călduroasă, 
cu căptușeală și guler ridicat.

Textură de pânză, microfi bră 
- 100 % poliamidă 380T Nylon, 
strat intermediar: 
100 % poliester 

fi nisaj cu ulei pe exterior

buzunare cu fermoar

căptușeala, fermoarul și benzile 
elastice de culoare neagră

baza inferioară și răscroiala 
mâneci prezintă bandă elastică

acces ușor pentru imprimare 
în partea din spate a căptușelii

S - 3XL

VESTĂ DE BARBAŢI 553 VESTĂ DE DAMĂ 554

181180



BRAVEBRAVE

01 0183 8300 0093 9302 0271 71

NEW

NEWNEW

NEW Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai 
multe informații despre termenul de livrare.

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai 
multe informații despre termenul de livrare.

DESIGN DESIGN

Tricou de damă din țesătură fi nă, 
cu mâneci lungi si 5 % elastan 
pentru menținerea formei.

Single Jersey, 95 % bumbac,
5 % elastan, 160 g/m2 

model cambrat ce accentuează 
silueta feminină

guler rotund

guler cu tiv îngust, din material 
raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan

cusăturile umerilor întărite

bandă de întărire în culoare 
contrastantă

XS - 2XL

Tricou confortabil de bărbați, cu 
mâneci lungi și 5 % elastan pentru 
menținerea formei.

Single Jersey, 95 % bumbac,
5 % elastan, 160 g/m2 

croială "slim fi t" ce prezintă cusături 
laterale

guler cu tiv îngust, din material raiat 
1:1, cu adaos de 5 % elastan

cusăturile umerilor întărite

bandă de întărire în culoare 
contrastantă

S - 3XL

TRICOU DE DAMĂ 156TRICOU DE BĂRBAŢI 155
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NEW

DESIGN DESIGN

Tricou perfect pentru femei 
cu elastan și detalii fi ne.

Single Jersey, 95 % bumbac, 
5 % elastan, 180 g/m2 

guler rotund

cusăturile umerilor întărite

guler îngust de tip raiat cu adaos 
de 5 % elastan

prezintă bandă contrastantă de 
întărire la nivelul gâtului

mâneci scurte strâmte

cusături decorative

XS - 2XL

TRICOU DE DAMĂ 152TRICOU DE BĂRBAŢI 150

Model cu design special, cusătura decorativă
de pe umeri şi calitatea lucrării dau tricoului
o înfăţişare deosebită.

Single Jersey, 95 % bumbac, 
5 % elastan, 180 g/m2 

la nivelul umerilor prezintă cusătură 
decorativă

tiv îngust al gulerului din material raiat

adaos de 5% elastan pentru o formă 
mai bună

S - 2XL
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NEW

NEWNEW

NEWNEW

DESIGN DESIGN

Tricou de damă, de calitate superioară, 
croit din bumbac SUPIMA®.

Single Jersey, 100 % SUPIMA® 
bumbac, 160 g/m2 

model cambrat ce prezintă cusături 
laterle

guler cu tiv îngust, din material 
raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan

cusăturile umerilor întărite

bandă de întărire la nivelul 
gâtului din satin negru

mâneci scurte

XS - 2XL

TRICOU DE DAMĂ 154TRICOU DE BĂRBAŢI 153

Tricou de calitate superioară 
croit din bumbac SUPIMA®.

Single Jersey, 100 % SUPIMA® 
bumbac, 160 g/m2 

croială "slim fi t" ce prezintă cusături 
laterale

tivul gulerului subțire din material 
tip raiat 1:1 și adaos de 5 % elastan

cusăturile umerilor întărite

bandă de întărire la nivelul 
gâtului din satin negru

S - 3XL

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai 
multe informații despre termenul de livrare.

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi 
mai multe informații despre termenul de livrare.
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BAMBOO GOLF TOWEL

BAMBOO TOWEL

2100 26 27

BAMBOO BATHROBE

00
2100 26 27

DESIGN

DESIGN

PROSOP 951, PROSOP DE BAIE 952

PROSOP 950

Prosop din frotir de bambus, de 
calitate ridicată. Plăcut la atingere şi 
foarte absorbant.

Prosop mic din frotir de bambus, de 
calitate ridicată. Plăcut la atingere şi foarte 
absorbant.

Frotir, 70 % bambus, 30 % bumbac, 450 g/m2

bordură decorativă cu fi re țesute din satin

eticheta poate fi  folosită ca agățătoare

50 x 100 cm [951], 70 x 140 cm [952]

Frotir, 70 % bambus, 30 % bumbac, 450 g/m2

bordură decorativă cu fi re țesute din satin

eticheta poate fi  folosită ca agățătoare

30 x 50 cm

DESIGN

HALAT DE BAIE UNISEX 953

Frotir, 70 % bambus, 
30 % bumbac, 450 g/m2 

guler tip kimono din satin 
întrețesut la margine

cusături decorative la 
margine și la mâneci

două buzunare, cordon și 
agățătoare

cadou de lux, potrivit 
pentru broderie

S, L

Halat unisex din frotir de bambus, 
de calitate înaltă, cu adaos de 
bumbac. Plăcut la atingere 
și foarte absorbant.
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Produs nou. departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m2

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

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

  bandă refl ectorizantă pe partea din spate
  buzunare multifuncționale
  talie elastică cu șnur
  material cu strat dublu pentru 
o durabilitate mai mare
  buclă pentru unelte

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 160 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 160 g/m2

S - 4XL

  tricou de bărbați rezistent, croit din bumbac pre-shrunk 
  prezintă cusături laterale
   poate fi  splălat până la maxim 95 °C (alb) 
și 60 °C (colorat)
  guler rotund
  tivul gulerului din material tip raiat 1:1
  cusăturile umerilor întărite

  tricou de damă rezistent, croit din bumbac pre-shrunk 
  model cambrat ce prezintă cusături laterale
   poate fi  splălat până la maxim 95 °C (alb) 
și 60 °C (colorat)
  guler rotund
  guler din material tip raiat 1:1
  cusăturile umerilor întărite

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

poate fi  splălat până 

la maxim 95 °C (alb) 

și 60 °C (colorat)

bumbac pre-shrunk

 160 g/m2

talie elastică 

cu şnur

buzunare 

multifuncționale

bandă refl ectorizantă

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

poate fi  splălat până 

la maxim 95 °C (alb) 

și 60 °C (colorat)

bumbac pre-shrunk

 160 g/m2

Pantalonii de muncă, salopetele, vestele și jachetele RIMECK® sunt produse 
din materiale de calitate, cu un gramaj ridicat, folosind țesătura CORDURA®, 
care se folosește și în domeniul militar. Cu toate ca sunt confecționate din 
materiale rezistente la rupturi, frecare și julituri, produsele oferă și un grad 
ridicat de confort.

191



00 01 05 0494 02 06 07

NEW

NEW

  RESIST HEAVY R03

  RESIST HEAVY R04

  RANGER W06

94/0102/01

00 01 05 0494 02 06 07

600 NEW950

0001-X

600 NEW950

0001-X

600

Produs nou. departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

  bandă refl ectorizantă pe partea din spate
  buzunare multifuncționale
  talie elastică cu șnur
  material cu strat dublu pentru o durabilitate 
mai mare
  material CORDURA® de culoare contrastantă 

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 200 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 200 g/m2

S - 4XL

   tricou de bărbați, rezistent, de gramaj ridicat, croit 
din bumbac pre-shrunk
  prezintă cusături laterale
  poate fi  splălat până la maxim 95 °C (alb) și 60 °C (colorat)
  guler rotund
  guler din material tip raiat 1:1
  cusăturile umerilor întărite

   tricou de damă, rezistent, de gramaj ridicat, croit
din bumbac pre-shrunk 
  model cambrat ce prezintă cusături laterale
  poate fi  splălat până la maxim 95 °C (alb) și 60 °C (colorat)
  guler rotund
  guler din material tip raiat 1:1
  cusăturile umerilor întărite

Textură de pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac, 

270 g/m², (CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

poate fi  splălat până 

la maxim 95 °C (alb) 

și 60 °C (colorat)

bumbac pre-shrunk

 200 g/m2

bandă 

refl ectorizantă

buzunare 

multifuncționale

material CORDURA® de 

culoare contrastantă

talie elastică cu șnur

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

poate fi  splălat până 

la maxim 95 °C (alb) 

și 60 °C (colorat)

bumbac pre-shrunk

 200 g/m2
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Produs nou. departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 160 g/m2

S - 4XL

   tricou rezistent cu mânecă lungă, croit 
din bumbac pre-shrunk
  prezintă cusături laterale
   poate fi  splălat până la maxim 95 °C (alb) 
și 60 °C (colorat)
  guler rotund
  tivul gulerului din material tip raiat 1:1
  cusăturile umerilor întărite

Tivul gulerului manşetele mânecilor

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

poate fi  splălat până 

la maxim 95 °C (alb) 

și 60 °C (colorat)

bumbac pre-shrunk

 160 g/m2
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WOODY
C O L L E C T I O N

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

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

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

bandă refl ectorizantă pe mâneci
și pe partea din spate
mânecile prevăzute 
cu manșete elastice
buzunare multifuncționale
la bază prezintă șnur elastic pentru
reglarea dimensiunii
agățătoare
partea din spate este prevăzută
cu falduri pentru mișcare ușoară

bandă refl ectorizantîă pe față și pe spate
buzunare multifuncționale
partea laterală a taliei este 
din bandă elastică
strat dublu de material pe partea
posterioară și în genunchi pentru
o durabilitate mai mare
buclă pentru unelte

buzunare

multifuncționale

buzunare

multifuncționale

bandă 

refl ectorizantă

bandă

 refl ectorizantă

agățătoare

talie elastică

manșetă

 elastică

întăriți în genunchi

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

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

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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 WOODY W52

02/01 94/01

600

bandă refl ectorizantă pe partea
din spate și pe partea din față
buzunare multifuncționale
agățătoare
la bază prezintă șnur elastic
pentru reglarea dimensiunii
buclă pentru unelte

buzunare

 multifuncționale

bandă

 refl ectorizantă

agățătoare

elastic

bandă refl ectorizantă

agățătoare

elastic

buzunare multifuncționale

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

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

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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600

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

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

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

bandă refl ectorizantă sub genuchi
în partea din față
buzunare multifuncționale
talie ajustabilă cu nasturi
strat dublu de material pe partea
posterioară și în genunchi pentru
o durabilitate mai mare
buclă pentru unelte
pantalonii salopetei prezintă
închidere ajustabilă 
cu o cataramă de plastic
bretele pentru umeri elastice

bretele elastice

întăriți în genunchi

catarame rezistente

bandă

 refl ectorizantă

bandă elastică

bandă elastică buzunare multifuncționale
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  RANGER W53

  RANGER W03

02/01

02/01

94/01

94/01

400

400

RANGER

bandă refl ectorizantă pe față,
pe spate, cât și pe mâneci
manșete elastice
buzunare multifuncționale
tivul inferior prezintă cusături
laterale - 3 închizători cu capse
agățătoare
material CORDURA® folosit în
culori contrastante
buzunar cu închizătoare pe mânecă

bandă refl ectorizantă pe partea
inferioară a pantalonilor
buzunare multifuncționale
partea laterală a taliei este 
din bandă elastică
strat dublu de material în genunchi
pentru durabilitate
buclă pentru unelte
material CORDURA® folosit în culori 
contrastante

buzunare

 multifuncționale

buzunare

 multifuncționale

CORDURA®

 bandă

 refl ectorizantă

agățătoare

talie elastică

manșetă

 elastică

CORDURA®

Textură de pânză, 65 % poliester, 

35 % bumbac, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

Textură de pânză, 65 % poliester, 

35 % bumbac, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

C O L L E C T I O N
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  RANGER W54

02/01 94/01

400

bandă refl ectorizantă 
pe față și pe spate
buzunare multifuncționale
agățătoare
tivul inferior prezintă cusături laterale
3 închizători cu capse 
material CORDURA® în culori 
contrastante

buzunare

 multifuncționale

bandă

 refl ectorizantă

CORDURA®

3 închizători

 cu capse

bandă refl ectorizantă

CORDURA®

3 închizători cu capse

buzunare multifuncționale

Textură de pânză, 65 % poliester, 

35 % bumbac, 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 W04

94/0102/01

400

bandă refl ectorizantă pe partea
inferioară a pantalonilor
buzunare multifuncționale
talie ajustabilă cu nasturi
buclă pentru unelte
pantalonii salopetei prezintă închidere
ajustabilă cu o cataramă de plastic
bretele pentru umeri elastice
material CORDURA® folosit
în culori contrastante

bretele elastice

CORDURA®

catarame rezistente

bandă

 refl ectorizantă

bandă elastică

bandă elastică buzunare multifuncționale

Textură de pânză, 65 % poliester, 

35 % bumbac, 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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  JACKET 504
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  JACKET 501

DUO

C O L L E C T I O N

*3XL doar în culorile 01, 02, 05, 23, 94

   jachetă de fl eece, croială clasică, cu 
două buzunare frontale cu fermoar
  fermoar pe toată lungimea 
  manşete prevăzute cu bandă elastică 
  tratament antipilling (antiscămoşare)
  la bază prezintă şnur elastic pentru
reglarea dimensiunii

   jachetă fl eece de damă, croială clasică, 
cu două buzunare frontale cu fermoar
  fermoar pe toată lungimea 
  manşete prevăzute cu bandă elastică
  tratament antipilling (antiscămoşare)
  la bază prezintă şnur elastic pentru reglarea dimensiunii

Fleece, 100 % poliester, 280 g/m2

S - 3XL*

Fleece, 100 % poliester, 280 g/m2

XS - 2XL

tratament antipilling

două buzunare 

frontale cu fermoar

șnur elastic

tratament antipilling

două buzunare 

frontale cu fermoar

șnur elastic

FLEECE
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  JACKET HI-Q 506

400

  NEXT 518

  jachetă unisex cu fermoar pe toată lungimea
  datorită materialului gros este foarte călduroasă
  la nivelul umerilor are un strat de material impermeabil
  tratament antipilling (antiscămoşare) pe exterior
  două buzunare frontale cu fermoar
   manşetele mânecilor se pot regla cu ajutorul
benzilor cu scai

Fleece, 100 % poliester, 360 g/m2

Materialul adiţional: Rip Stop 

cu strat de PU 210T nylon

S - 3XL

  vestă calitativă de fl eece, cu croială clasică
  manşete prevăzute cu bandă elastică
  două buzunare plic în zona frontală 
  la bază prezintă şnur elastic pentru 
reglarea dimensiunii

Fleece, 100 % poliester, 280 g/m2

XS - 3XL

la nivelul umerilor are 

un strat de material 

impermeabil

manşetele mânecilor 

se pot regla cu ajutorul 

benzilor cu scai

tratament antipilling

două buzunare 

frontale

șnur elastic

tratament antipilling

două buzunare 

frontale cu fermoar
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  HV BRIGHT 9V4

  HV RUNWAY 2V9

97 98

400

400

  HV BRIGHT 9V3

97 98

400

  HV PROTECT 1V9

97 9798 98

400

HIGH-VISIBILITY

NEW

NEW Produs nou. departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

material tricotat din urzeală, 100 % poliester

fl uorescent, 120 g/m², benzi refl ectorizante

31 (înălțimea 101-119 cm), 32 (înălțimea 122-134 cm)

vestă cu grad ridicat de vizibilitate pentru copii
închidere frontală cu scai
benzi refl ectorizante certifi cate ale 3M

EN 1150
îmbrăcăminte de

lucru cu vizibilitate 
înaltă pentru utilizare

non-profesională

Material tricotat din urzeală, 100 % poliester

fl uorescent, 120 g/m², benzi refl ectorizante

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

vestă cu grad ridicat de vizibilitate
închidere frontală cu scai
benzi refl ectorizante certifi cate ale producătorului 3M

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 2)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

Interlock pique, 55 % bumbac, 45 % poliester,

175 g/m², benzi refl ectorizante 3M

S - 3XL

tricou unisex în culori fl uorescente cu mâneci rotunde
țesătură de bumbac pe interior pentru un confort sporit
guler rotund din material tip 
coaste 1:1 din poliester 100%
prezintă cusături laterale
benzi certifi cate ale producătorului 3M

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 2)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 2)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

Interlock pique, 55 % bumbac, 45 % poliester, 

175 g/m2,benzi refl ectorizante 3M

S - 3XL

  tricou polo unisex croit din material fl uorescent
  prezintă cusături laterale
  guler din material tip raiat ce 
prezintă o bandă decorativă
   fenta de la piept prevăzută cu 3 nasturi de 
culoarea materialului
  benzi certifi cate ale producătorului 3M

C O L L E C T I O N
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  HV Polar JACKET 5V1

97 98

  HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

400

400

Fleece, 100 % poliester, 280 g/m²,

benzi refl ectorizante 3M

M - 3XL

jachetă de fl eece în culori fl uorescente
cu fermoar pe toată lungimea 
două buzunare frontale ce se închid cu fermoar
buzunare spațioase îndreptate către marginea inferioară
tivul inferior ajustabil cu bandă elastică
manșetele mânecilor prezintă bandă elastică
agățătoare
tratament antiscămoșare pe partea exterioară
benzi certifi cate ale producătorului 3M

Single Jersey, pieptănat pe interior, 100 % poliester,

300 g/m², benzi refl ectorizante 3M

M - 3XL

hanorac în culori fl uorescente
partea interioară pieptănată
tivul inferior, manșetele mânecilor și gulerul
sunt din material tip raiat 1:1 
benzi certifi cate ale producătorului 3M

material

 tip raiat

șnur elastic

fermoar pe 

toată lungimea

mâneci tubulare

benzi refl ectorizante 3M șnur elastic

benzi

 refl ectorizante 3M

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 3)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 3)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie
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  HV PRACTIC 5V9   HV REFLEX 3V5

  HV TWISTER 3V8

97 97

97

98

98

300

400

  HV ENERGY 9V2

97 98

300

Fleece, 100 % poliester, 240 g/m²

mărime universală

Twill, 50 % bumbac, 50 % poliester, 240 g/m²

reglabilă

Single Jersey, 100 % poliester,

190 g/m², mărime universală

(50 x 26 cm)

eșarfă fl uorescentă cu benzi refl ectorizante
marginile cusute pe ambele părți
utilizare diversă (opțiunile de purtare
sunt indicate pe ambalaj)

căciulă fl uorescentă 2 în 1 (poate fi  folosită și 
ca fular în jurul gâtului)
partea de sus reglabilă cu ajutorul șnurului
tratament antiscămoșare pe partea exterioară

șapcă fl uorescentă cu șase paneluri
marginea cozorocului este 
din material refl ectorizant
mărime ajustabilă cu scai, ce are cusută
o bandă refl ectorizantă
găuri de aerisire

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

bandă refl ectorizantă

mărime universală (45 x 34 cm)

rucsac practic în culori fl uorescente
bandă refl ectorizantă
elemente refl ectorizante în colțurile de jos
două șnururi de strângere
buzunar interior cu fermoar
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ACCESORII

CUTIE DE CADOU 
CU CAPAC CT1

carton din trei straturi 
1,01 E, fabricat din 
hârtie reciclată

310 x 250 x 25 mm
360 x 280 x 80 mm

SAMPLE PACK CUTII CT6

carton din trei stra-
turi,  5 straturi

F0 = 305 x 215 x 120 mm
F1 = 395 x 295 x 135 mm
F2 = 385 x 285 x 210 mm
F3 = 385 x 285 x 290 mm
F4 = 585 x 385 x 280 mm
F5 = 585 x 385 x 330 mm
F6 = 585 x 385 x 380 mm
F7 = 585 x 385 x 430 mm
F8 = 585 x 385 x 480 mm
F9 = 585 x 385 x 530 mm

CUTIE DE CADOU 
CU CAPAC CT4

carton din trei straturi 
1,01 E, fabricat din 
hârtie reciclată

310 x 250 x 25 mm
360 x 280 x 80 mm

PUNGĂ PE CU BANDĂ 
ADEZIVĂ BGE

polietilenă (PE), 
grosime 0,04 mm

300 x 400 mm
400 x 500 mm

PUNGĂ PP CU BANDĂ 
ADEZIVĂ BAG

polipropilenă (PP), 
grosime 0,03 mm

300 x 400 mm
400 x 500 mm

BANDĂ ADEZIVĂ CT7

filmul de polipropilenă 
orientat biaxial (BOPP)

lăţime 75 mm, lungime 66 m

IMPRIMARE

TRANSFER DIGITAL

GRAVURĂ LASER

SUBLIMARE

BRODERIE/
BRODERIE
APLICATĂ

SERIGRAFIE
DIRECTĂ

PRESARE

SERIGRAFIE 
PRIN

TRANSFER

APLICARE DE
PIETRE

STRĂLUCITOARE

O tehnologie ideală pentru comenzi 

mici. Nu sunt necesare operații pre-

imprimare. Printăm direct pe textile 

cu ajutorul unei imprimante de top 

marca KORNIT®. Sunt folosite cern-

eluri cu pigmenți. Imprimarea este 

garantată să reziste la spălări de până 

la 30 de grade. Imprimarea poate fi 

călcată

Ideală pentru textile din fibre sintet-

ice. Culoarea de dispersie este aplicată 

pe un suport de hârtie de pe care este 

transferată pe textil sub formă de 

vapori. Imprimeul nu are nevoie de 

fixare, stabilitatea culorilor este foarte 

bună. Imitațiile (care sunt mai ieftine) 

din material colorat nu se diferențiază 

foarte mult de original. Această mo-

dalitate de print este ideală pentru 

transferul de fotografii, dar şi a altor 

imagini, dar care trebuie totuşi să fie 

în formă de pătrat sau dreptunghi.

Cea mai veche și, până acum, cea mai 
efectivă tehnologie de imprimare 
pe textile. Folosim o mașină care ne 
permite să atingem producții zilnice 
foarte mari (de până la 15,000 de 
printuri), de o calitate excepțională, 
de la primul până la ultimul print din 
comandă.  Folosind această tehnologie 
suntem capabili să printăm practic 
orice model, de la modele simple până 
la modele apropiate de calitatea foto-
grafiilor. Printul este garantat să reziste 
la spălări de până la 40 de grade. Im-

primeul nu poate fi călcat.

O metodă de imprimare prin care 

modelul este întâi printat pe o folie 

specială de transfer, de care se fixează 

un adeziv special, apoi modelul 

este transferat pe textil cu ajutorul 

căldurii. Această metodă este folosită 

în special pentru imprimeuri pe șepci 

și produse care nu sunt adecvate 

pentru serigrafie directă. Nu poate fi 

folosită pentru materiale impermea-

bile (rezistente la apă). Imprimeul nu 

poate fi călcat.

Această tehnologie specială poate fi 

folosită pe tricouri, șepci, și tricouri 

polo cu modele în orice mărime și 

combinație de culori. Pietrele pot 

fi transparente sau opace, și vin în 

mărimi variind de la 1,5 la 8 mm. 

Comanda minimă pentru produse cu 

acest tip de personalizare este de 200 

buc. Produsele decorate prin această 

metodă trebuie să fie spălate pe dos 

la 40 de grade Celsius.

Aceasta tehnologie modernă 

folosește un laser pentru a realiza 

zone adâncite pe fleece-uri. Person-

alizare unică, aparte, pentru pro-

dusele din fleece

Aceasta este o metodă foarte 
calitativă de a prezenta modele, sigle 
sau sloganuri pe produse textile. 
Pentru ca noi să putem să coasem 
un anumit model pe produs trebuie 
să creăm un anumit program de 
coasere. Pentru a crea acest program 
avem nevoie de un model digital de 
calitate foarte bună (tif, cdr). Modelul 
dvs este apoi transferat în programul 
mașinilor de cusut. Modelul este cu-
sut direct pe produs, sau este posibil 
să fabricăm un petic brodat care este 

apoi aplicat pe produs.

Presarea este potrivită pentru pro-

duse din bumbac 100% fără nasturi 

sau fermoare care ar putea fi avari-

ate de presiune. Această tehnologie 

permite ca produsele să fie presate 

într-o anumită formă aleasă de dvs, 

textilul devenind astfel un cadou 

sau obiect promoțional inedit. Puteți 

alege din colecția noastră de forme 

sau ne puteți trimite forma dvs.

PERSONALIZARE
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GHID DE MATERIALE
SINGLE JERSEY

Material moale caracterizat prin 

coloane dendritice la exterior şi arce 

pe partea interioară. Ţesătura se 

întinde uşor şi este moale la atingere. 

Firele utilizate au o infl uență majoră 

în calitatea materialului fi nit. Pro-

dusele Adler sunt fabricate din fi re 

calitative cu structură inelară. Mate-

rialul este ideal pentru imprimare şi 

broderie. Produsele sunt fabricate în 

diferite gramaje (135 – 200 g/m2).

PIQUE 

Ţesătură deasă de bumbac, mătase 

sau fi bre sintetice, făcută cu două 

urzeli diferite, dintre care cea de 

la suprafață formează un desen 

(geometric) în relief. Legarea cu 

două urzeli este completată cu un 

fi r de bază care asigură menținerea 

dimensiunilor. Produsele sunt 

ideale pentru imprimare şi broderie. 

Ţesăturile sunt fabricate cu gramaje 

diferite (170 – 220 g/m2).

INTERLOCK PIQUE

Ţesătura Interlok este fabricată din 

două urzeli 1:1, care sunt dispuse una 

opusă celeilalte. Este catacterizată 

prin o fl exibilitate mai mare şi de 

asemenea este mai densă. Deoarece 

materialul este dens, este şi moale la 

atingere, şi de asemenea ideal pentru 

imprimare şi broderie. Acest material 

combină în mod efi cient confortul,

 calitatea şi utilizările tehnice. 

Produsele sunt fabricate în greutatea 

de 150g/m2.

FLEECE

Ţesătură fl exibilă caracterizată prin 

suprafața foarte moale obținută prin 

procesul de pieptănare, are propietăți 

de izolare foarte bune, fi ind un 

material călduros. Are capacitatea de 

respirabilitate, şi împiedică trecerea 

vântului. Produsele sunt ideale pentru 

broderie și gravură laser. Materialul 

este fabricat cu diferite gramaje 

(280 – 360 g/m2).

MATERIALE DE 
UMPLUTURĂ 

Ţesătură care se întinde uşor, cu coloane 

dendritice pe partea din față şi arce 

pe partea din spate. Ţesătura este 

completată cu un fi r de umplutură care 

este întrepătruns în urzeala din interior. 

Firul de umplutură creşte proprietatea de 

absorbție şi rezistența materialului. Aceste 

tipuri de țesături cu fi r de umplutură se 

piaptănă pe zona interioară pentru a creşte 

izolarea termică. Ideal pentru imprimare 

şi broderie. Produsele sunt fabricate cu 

gramaje diferite (280 – 320 g/m2).

SOFTSHELL 

Softshell este un material laminat 

pentru îmbrăcăminte sportivă si 

pentru îmbrăcăminte outdoor. Este 

împărțit  în membrană și non-

membrană. Îmbrăcămintea din acest 

material este ușoară, calduroasă, 

elastică, și are rezistență mecanică 

mare. Softshell-ul cu membrană 

este impermeabil și în același timp 

respirabil. Produsele sunt fabricate cu 

gramaje diferite (210 - 300 g/m2)

FROTIR

Ţesătură specială cu bucle, din bumbac 

de calitate (350 – 450 g/m2), foarte 

moale la atingere, şi foarte absorbantă 

datorită buclelor pe de ambele părți. 

Exemplu: prosoape, halat de baie

PÂNZĂ

Ţesăturile de pânză sunt rezistente. Ele 

nu creează un model, sunt netede și 

potrivite pentru imprimare și broderie. 

Când fi rele sunt consolidate, noul 

material poartă denumirea de Oxford. 

Produsele sunt fabricate din bumbac 

de calitate, poliester sau poliamida. 

Exemplu: pălării, sacoşe, cămăşi.

FIBRA DE BAMBUS

 
Este un material antibacterial și anti-

fungic. Prosopul din bambus este mai 

rezistent și de 3 ori mai absorbant ca 

prosoapele din bumbac. A nu se folosi 

balsam la spălare, pentru a îi păstra 

proprietățile absorbante.

POPLIN

Ţesătură de bumbac, moale şi 

compactă, de gramaj mediu, fabricată 

în legătură de pânză, fi rele mai groase 

fi ind dispuse pe verticală (astfel pe 

orizontală sunt mai multe fi re pe mp 

decât pe verticală). Pe orizontală se 

foloseşte de obicei un fi r de ață mai 

aspru, astfel la fi nal, materialul are 

formă uşor raiată. Se foloseşte la 

cămăşi de bărbați, de damă, lenjerie 

şi rochii. Materialul este produs în mai 

multe gramaje (120-125 g/m2)

CORDURA® CLASSIC

Este fabricat în concordanță cu stand-

ardele companiei INVISTA. CORDURA® 

rezistă la murdărie, la rupturi și la 

abraziune mai bine ca orice alt mate-

rial. Rezistența materialului asigură o 

durată de viață mare. 

CORDURA® este marcă înregistrată a 

INVISTA pentru materiale durabile.

TWILL

Twill-ul este o stofă caracterizată 

prin țesătura în diagonală, înspicată. 

Ţesătura de twill este mai lejeră, 

călduroasă, moale şi mai elastică 

decât pânza, ideală pentru imprimare 

şi broderie. Produsele sunt fabricate 

din bumbac de calitate, neted sau 

pieptănat, sau în amestec cu poliester. 

Exemplu: şepci, pălării, cozoroace.

BENZI REFLECTORI-
ZANTE 3M™ 

Asigură vizibilitate persoanei care 

poartă hainele, reducând astfel riscul 

de accidente. Tehnologia materialelor 

refl ectorizante 3M™ este bazată pe un 

strat de sfere microscopice din sticlă, 

fi xate pe un material cu o suprafață 

ca de oglindă. Pe 1 cm2 de material 

se găsesc până la 30,000 de sfere de 

sticlă. Aceste sfere refl ectă de două ori 

înapoi la sursă razele de lumină ce vin 

în contact cu materialul de bază.
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NEW

90 - 98
102 - 110

74 - 82

90 - 98

98 - 106

164 - 172

M L

172 - 180

EXTRA DRY  
„EXTRA DRY“ 

FAMILY CONCEPT
Produs oferit în toate variantele, bărbați, damă și copii.

DUO CONCEPT
Produs oferit atât în varianta de bărbați, cât și în varianta de damă

FINISAJ CU SILICON
Materialul este scufundat într-o baie de silicon pentru a îi îmbunătăți 
proprietățile. Este asemănător cu folosirea unui balsam de rufe, dar efect-
ul produs este de lungă durată. Așa că produsul este moale la atingere,  
rezistent la murdărie și pete, iar printul aderă mult mai bine pe suprafața mate-
rialului.

TRATAMENT ANTISCĂMOȘARE
Proces folosit pentru a limita tendința materialelor de a se scămoșa 

ELASTAN
O fibră sintetică ce conține legături de poliuretan cu elasticitate ridicată. 
Îmbrăcămintea cu elastan răspunde foarte bine mișcărilor corpului. Un 
procentaj mic de elastan în material îi va îmbunătăți radical proprietățile. 

ANTIVÂNT
Materialul asigură protecție împotriva vântului

IMPERMEABIL
Această proprietate se măsoară în milimetri pentru a indica rezistența ma-
terialului la presiunea apei. Cu cât un material rezista la o coloană de apă mai 
mare, cu atât mai impermeabil este materialul.

RESPIRABILITATE
Măsurată în g/m2/24 de ore (exemplu), este abilitatea materialului de a per-
mite vaporilor de umezeală să treacă prin acesta. Cu cât valoarea este mai 
mare, cu atât respirabilitatea este mai bună. 

TEAR OFF
Etichetă detaşabilă 

PRODUS NOU  

BĂRBAȚI 

CULOARE NOUĂ 

DAMĂ

UNISEX

COPII

Produsele selectate din colecția HIGH-VISIBILITY (HV) corespund standardelor internaționale, care determină forma optimă a îmbrăcămintei de protecție 
cu vizibilitate ridicată. Produsele certificate din colecția HV vin însoțite de un fluturaș ce conține informații despre depozitarea, tratamentul aplicat și 
scopul produselor, pentru a le păstra proprietățile cât mai bine.

Îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată este croită din material fluorescent, iar în combinație cu dungile reflectorizante este împărțită în trei categorii:

produs nou pentru sezonul de PRIMĂVARĂ/ VARĂ. Departamentul nostru 
de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre data de livrare.

culoare nouă pentru sezonul de PRIMĂVARĂ/ VARĂ. Departamentul nostru 
de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre data de livrare.

LEGENDA

Categoria 3 – cel mai mare nivel de protecție -  mărimea minimă a mate-
rialului de bază trebuie să fie de  0,80 m2, și a materialului reflectorizant de 
0,20 m2 (4 metri de bandă reflectorizantă cu o lățime de 5 cm)

Categoria 2 – nivel mediu de protecție – mărimea minimă a materialului 
de bază trebuie să fie de 0,50 m2, și a materialului reflectorizant de 0,13 m2 
(2,60 metri de bandă reflectorizantă, cu o lățime de 5 cm)

Categoria 1 – nivel scăzut de protecție – mărimea minimă a materialului 
de bază trebuie sa fie de 0,14 m2, și a materialului reflectorizant de 0,10 m2 
(2 metri de bandă reflectorizantă, cu o lățime de 5 cm)

EN 1150:1999 – Îmbrăcăminte de protecție – îmbrăcăminte de avertis-
ment pentru uz non-profesional – standardul specifică cerințele pen-
tru proprietățile optice ale îmbrăcămintei de avertisment, potrivită pentru 
adulți sau adolescenți, nu pentru muncitori profesioniști. Produsele sunt 
făcute pentru a indica prezența unei persoane în orice condiții de iluminare, 
atât ziua, în orașe, sau noaptea, în lumina farurilor

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție – acest standard 
internațional specifică cerințele generale care necesită să fie implementate 
pentru ca un produs sa fie considerat echipament de protecție din punc-
tele de vedere ale ergonomicii, siguranței, mărimilor alocate, degradarii, 
marcării ca îmbrăcăminte de protecție și a informațiilor ce trebuie să fie 
oferite de producătorul îmbrăcămintei de lucru. 

EN ISO 20471:2013 – Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată – acest 
standard specifică cerințele ce trebuie respectate pentru îmbrăcămintea 
cu vizibilitate ridicată, care este capabilă să indice prezența unei persoane 
pentru vehicule sau alte tipuri de transport mecanizate, în orice condiții de 
iluminare, atăt în lumina zilei, cât și în lumina farurilor noaptea.

în concordanță cu standardele UE

Mărime XS S M L XL XXL 3XL
Înălțime 160 164 168 172 176 176 176

Mărimea în jurul pieptului 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

Mărimea în jurul taliei 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124

Circumferința șoldului 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142

Vârsta 4 6 8 10 12
Înălțime 110 122 134 146 158

Mărimea în jurul
pieptului 58/57 62/61 66/67 70/73 76/79

Mărimea în jurul taliei 54/54 56/56.5 59/59.5 63/62.5 68/65.5

Circumferința șoldului 61 67 72 78 86

Mărimea spatelui 25 29 31 34 38

Mărimi Coduri
4 ani 08

6 ani 09

8 ani 10

10 ani 11

12 ani 07

XS 12

S 13

M 14

L 15

XL 16

2XL 17

3XL 18

4XL 19

5XL 20

Dame

Codurile Mărimilor:

Exemplul de mărimi maxime

- băieți - fete

Vă rugăm să specificați numărul de ordine 
al produsului în următorul format: codul 
produsului - codul culorii - codul mărimii
Exemplu: 

Tricou Basic negru, mărimea M = 129-01-14

Copii

Mărime
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

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

Mărimea în jurul pieptului 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 150 156 162

Mărimea în jurul taliei 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138 144 150

Mărimea în jurul gâtului 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54

Bărbați

GRAFIC DE MĂRIMI
Datele din grafice reprezintă mărimile standard - nu mărimile hainelor

NANOTEX  
NANOtex® Resists Spills – țesătură certificată, ce a fost transformată 
cu ajutorul nanotehnologiei. Ţesătura respinge lichidele, extinde du-
rata de viață a produsului, rămâne moale la atingere şi permite pielii 
să respire.

SUPIMA
SUPIMA® - brand-ul pentru cel mai bun bumbac din lume. Este 
unic pentru fibra extra-lunga care este moale la atingere şi de două 
ori mai rezistentă decât o fibră de bumbac obişnuită.

DUO

XS

160

80          84

68          72

223222



00 06

28

67

01

07

29

90

02

12

40

91

03

14

44

92

04

15

60

62 93

05

16

64

43

10 11

49

7021 26

00

27

01

80

82

83

12 7772

71

02

93

01 02

84
NEW

23

07

14 15

04

11

05 06

36

62 9749

39 47

989569 94

00

00

23

07

14

44

03

28

6059

10

40

01

24

08

38

15

04

29

62

11

97

49

02

25

09

39

67

16

47

05

63

12

98

19

06

36

64

13

43

20

51

90 9291 93

95

30 33 3432

69 94

M2M1
NEW

NEW M4M3
NEW

NEW M6M5
NEW

NEW

M9

M7
NEW

NEW

89
NEW 96

NEW

lime
13-0550 TPX

roşu fucsie
18-2336 TPX

lavandă
16-3815 TPX

gri metalic
18-4140 TPX

roşu marlboro
19-1764 TPX

portocaliu
17-1464 TPX

albastru azuriu
17-4139 TPX

verde sticla
19-6311 TPX

albastru regal
19-3952 TPX

galben
13-0859 TPX

albastru marin
19-4023 TPX

negru
19-0303 TPX

alb
11-4800 TPX

natural

12-0605 TPX

roşu fucsie

verde măr

15-0545 TPX

portocaliu neon

811 C

galben neon

809 C

gri ardezie

18-0510 TPX

violet

19-3536 TPX

lime

13-0550 TPX

rododendron

19-2024 TPX

purpuriu

17-2036 TPX

kaki deschis

16-0518 TPX

albastru deschis

14-4121 TPX

portocaliu

17-1464 TPX

roşu

18-1736 TPX

gri deschisalbastru marin

19-4023 TPX

negru

19-0303 TPX

alb

11-4800 TPX

galben

13-0859 TPX

albastru regal

19-3952 TPX

verde sticla

19-6311 TPX

gri închis albastru azuriu

17-4139 TPX

verde mediu

17-6030 TPX

army

19-0618 TPX

turcoaz

16-4535 TPX 148-4025 TPX

albastru petrol

19-4241 TPX

denim

148-4025 TPX

INDEX CULORI
 Produse PICCOLIO

migdală nuga

alb albastru marin

cafea snorkel blue

dark navynegru

knit gray

light blue

light anthracite

gri închis

11-0105 TPX 18-1321 TPX

11-4800 TPX 19-4023 TPX

19-1314 TPX 19-4049 TPX

19-4013 TPX 14-4110 TPX

19-3906 TPX

19-0303 TPX

Produse MALFINI PREMIUM®

albastru petrol
19-4241 TPX

ombre blue
19-4014 TPX

formula red
19-1763 TPX

knit blue

Produse RIMECK®

roşu
18-1763 TPX

albastru deschis
14-4121 TPX

military
19-0419 TPX

galben
refl ectorizant

verde mentăebony gray portocaliu
refl ectorizant13-5414 TPX19-0000 TPX

verde iarba
15-6437 TPX

Codurile culorii și referințele Pantone® sunt orientative și nu refl ectă în mod necesar culoarea reală a materialului. 
Ne rezervăm dreptul de a face schimbări în portofoliu.

verde melanj

sunset melanj

negru melanj galben melanj albastru melanj roşu melanjdenim închis argintiu melanj

roz neon lămâie
806 C 12-0643 TPX

Culori noi melange:

Culori noi:

alb

roşu marlboro

roşu

gri metalic

camufl aj maro

albastru azuriu

turcoaz

gri deschis

rozkaki deschis

denimturcoaz închis

natural

purpuriu

negru

gri cenuşiu

nisip

ciocolatiu

camufl aj verde

galben neon verde măr

albastru deschis

galben

army

lime

portocaliu

galben
refl ectorizant

roşu fucsie

albastru marin

gri antic

khaki

verde iarba

gri ardezie military portocaliu neon albastru petrol

verde mentă

verde mediu

lavandă

albastru regal

roz zmeura

ebony gray

gri închis

portocaliu
refl ectorizant

verde smarald

verde sticla

camufl aj gri

violet

roşu bordo

rododendron

antracit melange

gri ice

11-4800 TPX

19-1764 TPX

18-1763 TPX

18-4140 TPX

17-4139 TPX

16-4535 TPX

14-2311 TPX16-0518 TPX

18-4025 TPX18-4733 TPX

12-0605 TPX

17-2036 TPX

19-0303 TPX

16-3802 TPX

16-1324 TPX

19-1230 TPX

809 C 15-0545 TPX

14-4121 TPX

13-0859 TPX

19-0618 TPX

13-0550 TPX

17-1464 TPX

18-2336 TPX

19-4023 TPX

17-0000 TPX

18-0316 TPX

15-6437 TPX

18-0510 TPX 19-0419 TPX 811 C 19-4241 TPX

13-5414 TPX

17-6030 TPX

16-3815 TPX

19-3952 TPX

18-2120 TPX

19-0000 TPX

17-5029 TPX

19-6311 TPX

19-3536 TPX

18-1643 TPX

19-2024 TPX

14-0000 TPX

Produse MALFINI®

225224
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