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A 2000-es év elején, három fontos irányel-
vet fogalmaztunk meg mgunknak: kiváló 
minőségű, és kifi nomult tervezésű termé-

keket nyújtunk ügyfeleinknek, kivételes 
ügyfélszolgálattal. Ekkor még nem tudtuk, 

hogy az ADLER® nem sokkal ezután 
Közép-Európa legnagyobb reklámtextil 

márkájává növi ki magát. Ezt az ered-
ményt megbecsüljük, de továbbra sem 

tétlenkedünk. Sok mindent kell még felfe-
deznünk, kitalálnunk, és létrehoznunk.

Ezért a 2017-es év az ADLER®-nél 

tele van újdonságokkal és újításokkal. 

Hosszú hónapok fejlesztése után bemu-

tatjuk a RIMECK®  munkaruházati 

márkánkat, valamint  vadonatúj mo-

delljeinket a PICCOLIO® és MALFINI® 

kollekciókban. Termékeink ma az Euró-

pai Unió 19 országba jutnak el. Büszkék 

vagyunk rá, hogy ennek a nagy 

családnak a részeként üdvözölhetjük! 

Köszönjük!

Márkás
reklámtextil

Minden ADLER® termék labo-
ratóriumi teszteken megy keresztül 
és megkapja az Oeko-Tex Standard 
100. minőségi tanúsítványt. 
Ez a nemzetközileg elismert 
tanúsítvány igazolja, hogy a textil 
termékeink nem tartalmaznak az 
emberre és a környezetre ártalmas
anyagokat.

A szociális és környezeti szem-
pontok megjelenése a termelési 
folyamatokban alapvető része 
a fi lozófi ánknak. Folyamatosan 
törekszünk a munkakörülmények 
javítására, valamint arra, hogy 
a munkahelyi biztonság és az egész-
séges munkakörnyezet megfeleljen 
az előírt szabványoknak.

Az ADLER® tagja a vezető
európai szövetségeknek, 
amelyek egyesítik az iparágban 
dolgozó legjobb szakembereket. 
Azért dolgozunk, hogy bővítsük 
ismereteinket, és részt vehessünk 
a legnagyobb vásárokon, ahol 
így személyesen találkozhatnak 
velünk és termékeinkkel.

Tegyünk együtt a fenntartható 
fejlődésért és környezettuda-
tosságért! Ennek elengedhe-
tetlen előfeltétele az ökologiai 
újrahasznosítás és az ehulladékok 
selejtezése. A környezettudatos 
gondolkodás terjesztésével 
biztosíthatjuk, hogy ember-
társaink tisztelettel bánjanak 
a természettel.

minőségstílus
kényelem

Minőség és innováció. Ez a két 
szó jellemzi az ADLER® márkás 
reklámtextilt. A termék minősége 
tükrözi az értékét, valamint a 
legújabb trendeket és igényeket.

Az ADLER® termékek már 19 európai 
országban érhetőek el. Így már
Európa szerte megtalálhatóak 
elégedett ügyfeleink, akik nagyra 
értékelik a gyors szállítást
és a minőségi szolgáltatásokat.

A raktárkészletről elérhető 
termékek és a gyors szállítás az, 
amelyet minden ügyfél nagyra 
értékel. Köszönhetően a modern
logisztikai központnak, több 
mint 14,5 millió darab textil áll 
készen a szállításra.

Válasszon számtalan nyomási, 
hímzési vagy egyéb, a textilt egye-
divé varázsoló szolgáltatásunk közül. 
Legyen szó szitanyomásról, digitális 
nyomásról, szublimációs nyomásról, 
lézeres gravírozásról, hímzésről, 
rátétes hímzésről, préselésről vagy 
csillogó fl itterekről – a választás 
Önön áll.

MINŐSÉG SZOLGÁLTA-
TÁSOK

14,5 MILLIÓ
DARAB
RAKTÁRON

NYOMÁS ÉS
HÍMZÉS

1

minőségstílusminőségstílusminőség

kényelem



SZÍNNYOMÁS

DIGITÁLIS NYOMÁS

LÉZERES
GRAVÍROZÁS

SZUBLIMÁCIÓS
NYOMÁS

HÍMZÉS/
RÁTÉTES HÍMZÉS

FILMNYOMÁS
(SZITANYOMÁS) –
– KÖZVETLEN
NYOMÁS

PRÉSELÉS

FILMNYOMÁS
(SZITANYOMÁS) –
ÁTVITELI NYOMÁS

CSILLOGÓ
FLITTEREK

Ideális módszer kistételű megren-

delések nyomásához, mivel nem 

szükséges semmilyen nyomtatási 

előkészület. A textil közvetlen szín-

nyomása a legkorszerűbb kornit 

nyomtatón történik, s különleges, 

vízbázisú pigment tintával dol-

gozunk. A nyomás mosás elleni 

szavatolt ellenállóképessége 

30 °C –ig garantált. A nyomás 

vasalható.

Szintetikus szálból készült textilek 

nyomására alkalmas. A diszperziós 

festéket papíralátétre nyomják, majd 

erről gőz formájában kerül

a textilre. A nyomást nem kell 

véglegesíteni, a színek tartóssága 

kiváló, s a tarka hímzésű (jóval 

drágább) áruk utánzatai nehezen 

különböztethetők meg az eredetitől. 

Ez a módszer elsősorban fényképek 

vagy grafi kák nyomására alkalmas, 

amelyek körülhatárolása négyzet 

vagy téglalap formában történik.

A legrégebbi és mindezidáig legha-

tékonyabb textilnyomási módszer. 

A gépi nyomásnak köszönhetően magas 

napi termelékenységet érhetünk el 

(ez akár 15.000-es darabszám is lehet), 

természetesen a megrendelés megfelelő 

minőségű kivitelezése mellett. Ezzel 

az eljárással gyakorlatilag bármilyen 

motívum létrehozása lehetséges, 

a legegyszerűbb mintától kezdve, 

egészen a fénykép minőségűig. Az ezen 

technikával nyomott termékek mosás 

elleni szavatolt ellenállóképessége 

40 °C-ig garantált. A nyomás nem 

vasalható.

Azon nyomási módszerek egyike, 

amikor a motívumot először egy 

speciális átviteli fóliára nyomják, 

majd ezt követően arra ragasztót 

nyomva átvasalják a textilre. Főleg 

sapkák nyomásakor, vagy olyan ter-

mékeknél használatos, amelyeknél 

nem lehetséges a közvetlen nyomás. 

Nem alkalmazható vízhatlan 

anyagok nyomására. A nyomás nem 

vasalható.

Ez a különleges eljárás pólókra, 

sapkákra, pólóingekre alkalmazható, 

bármilyen méretű motívummal, 

illetve bármely színkombinációval.

A fl itterek átlátszó vagy nem átlátszó 

formában, 1,5 mm-től 8 mm-ig 

terjedő nagyságban állnak

rendelkezésre. A minimális megren-

delési mennyiség 100 db. Az ezen 

eljárással díszített termékek mosása 

kifordítva, 40 °C – on ajánlott.

Új eljárási módszer, amely 

textil termékek réteges vágását teszi 

lehetővé lézersugárral. Ezen eljárás 

egyedi, ezidáig még kevésbé ismert 

alkalmazás, amely kiválóan alkalmas 

a polár termékek dekorációjára.

Motívumok, logók, illetve szlogenek 

megjelenítésére alkalmas textil 

termékeken, kiváló minőségben. 

Ahhoz, hogy egy adott motívumot 

a termékre hímezhessünk, 

hímzőprogramot kell kialakítani. 

A program megírásához jó minőségű 

adatokra (tif, cdr, pdf) van szükség, 

majd ezt követően az Ön egyedi 

motívuma átvitelre kerül a hímzőgép 

vezérlőprogramjába. A motívumot 

közvetlenül a termékre hímezzük, 

de lehetőség van rátétes hímzés 

alkalmazására is, amelyet a termékre 

rögzítünk.

Ezen technika 100 % pamutból 

készült, gomb és cipzár nélküli ter-

mékeknél alkalmazható, mivel ezek 

a nyomás által megrongálódhatnak. 

Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy 

a terméket az Ön által megadott 

formára préseljük össze, s ezáltal 

lehetősége nyílik egyedi ajándék-, 

illetve reklámtárgy kivitelezésére. 

Forma választása lehetséges saját 

mintáink közül, de természetesen 

egyedi forma megadására is van 

lehetőség.

ANYAG

A válaszok alapján válassza ki a megfelelő terméket:

A termék kiválasztásakor mindig fontos tudni a rendeltetési
célt. Mire is van szüksége igazán? Vállalati egyenruha?
Munkaruha vagy sport öltözet? Napi használatra vagy alkalmi
használatra lesz? Milyen körülményeknek kell megfelelnie?

A választás az Öné!

pamut, poliészter, poliamid,
elasztán, stb.

anyagtól függően választhat
az alábbi súlytartományban:
135 g/m2-től egészen
360 g/m2-ig

kötés-, illetve szövetmintát,
valamint kötésmódot (single
jersey, polár, pique, frottír, vászon,
sávoly, softshell stb.)

színárnyalatot és színkombinációt címkét és a címke elhelyezését Mindezen felül lehetséges az Ön
egyedi termékének kivitelezése
nyomással, hímzéssel, rátétes
hímzéssel, papírcímkével, illetve
saját csomagolással

SÚLY KÖTÉS

SZÍN CÍMKE NYOMÁS, HÍMZÉS

HOGYAN VÁLASSZA KI
A HELYES TERMÉKET?

NYOMÁS, HÍMZÉS
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LUXURY COLLECTION BY ADLER

DYNAMIC LS 262

SLIM FIT V-NECK 146

PIQUE POLO 222

FLASH SS 260PIQUE POLO LS 221

COMFORT 608

HORIZON 520STAR 165

BALANCE 610

FLASH SS 261
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DYNAMIC LS 263

férfi ing

ÚJDONSÁGOK
2017

férfi póló

gyerek, galléros póló

férfi ingunisex póló

női leggings

női blúzférfi póló

női melegítőnadrág

férfi polár

ÚJ SZÍNÚJ SZÍNEK

ÚJDONSÁGOK
2017

LIGHT BLUE 82 
14-4110 TPX

RÓZSASZÍN 30
14-2311 TPX

EBONY GRAY 94 
19-0000 TPX

MENTA 95
13-5414 TPX

női blúz

178. o 179. o

176. o 177. o101. o 55. o 79. o

49. o 109. o111. o

27. o

54
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ADLER® új színek és méretek 2017-re. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt.

ÚJ MÉRETEKÚJ SZÍNEK

129 BASIC FÉRFI PÓLÓ

134 BASIC NŐI PÓLÓ

137 HEAVY NEW UNISEX PÓLÓ

101 CLASSIC UNISEX PÓLÓ

145 ELEMENT UNISEX PÓLÓ

111 HEAVY V-NECK UNISEX PÓLÓ

803 SAILOR UNISEX PÓLÓ

109 COLORMIX UNISEX PÓLÓ

141 GLANCE NŐI PÓLÓ

122 PURE NŐI PÓLÓ

128 DREAM NŐI PÓLÓ

123 LOVE NŐI PÓLÓ

136 TRIUMPH NŐI TOP 

203 PIQUE POLO FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ

210 PIQUE POLO NŐI GALLÉROS PÓLÓ

215 COTTON HEAVY FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ

202 SINGLE J. UNISEX GALLÉROS PÓLÓ

501 JACKET FÉRFI POLÁR

504 JACKET NŐI POLÁR

503 JACKET GYEREK POLÁR

518 NEXT UNISEX POLÁR MELLÉNY

140 FANTASY NŐI PÓLÓ

217 VICTORY UNISEX GALLÉROS PÓLÓ

4XL, 5XL

3XL

3XL, 4XL

3XL, 4XL

XS

4XL

XS

3XL

2XL

3XL

3XL

XS

2XL

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

2XL

12 ÉV

3XL

2XL

2XL, 3XL

129 BASIC FÉRFI PÓLÓ

134 BASIC NŐI PÓLÓ

137 HEAVY NEW UNISEX PÓLÓ

110 HEAVY UNISEX PÓLÓ

132 CLASSIC NEW FÉRFI PÓLÓ

133 CLASSIC NEW NŐI PÓLÓ

145 ELEMENT UNISEX PÓLÓ

109 COLORMIX UNISEX PÓLÓ

131 INFINITY UNISEX PÓLÓ

141 GLANCE NŐI PÓLÓ

122 PURE NŐI PÓLÓ

128 DREAM NŐI PÓLÓ

123 LOVE NŐI PÓLÓ

136 TRIUMPH NŐI TOP

127 ELEGANCE NŐI PÓLÓ LS

135 CLASSIC NEW GYEREK PÓLÓ

138 BASIC GYEREK PÓLÓ

148 INFINITY GYEREK PÓLÓ

203 PIQUE POLO FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ

210 PIQUE POLO NŐI GALLÉROS PÓLÓ

211 SINGLE J. LS FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ

506 JACKET HI-Q UNISEX POLÁR

501 JACKET FÉRFI POLÁR

504 JACKET NŐI POLÁR

503 JACKET GYEREK POLÁR

518 NEXT UNISEX POLÁR MELLÉNY

522 PERFORMANCE FÉRFI SOFTSHELL KABÁT 

521 PERFORMANCE NŐI SOFTSHELL KABÁT

515 COOL FÉRFI DZSEKI

514 COOL NŐI DZSEKI

124 FANTASY FÉRFI PÓLÓ

140 FANTASY NŐI PÓLÓ

140 FANTASY GYEREK PÓLÓ

305 6PUNISEX BASEBALL SAPKA

306 6P SANDWICH UNISEX BASEBALL SAPKA

903 TERRY TOWEL 450 TÖRÖLKÖZŐ 

905 TERRY BATH TOWEL 450 FÜRDŐLEPEDŐ

907 TERRY HAND TOWEL 350 KIS TÖRÖLKÖZŐ

908 TERRY TOWEL 350 TÖRÖLKÖZŐ 

909 TERRY BATH TOWEL 350 FÜRDŐLEPEDŐ 

900 SMALL BEVÁSÁRLÓTÁSKA
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LUXURY COLLECTION BY ADLER

U

Az  ADLER® reklámtextil kollekciója, az új szezonra 98 friss modellel 
készül, több mint 3000 szín- és méret kombinációjában. Minden modell 
maximális minőségben, tisztességes grammsúllyal és ésszerű árakon 
kerül elkészítésre.

Játékos, kreatív és  barátságos. A kora és szellemisége miatt az ADLER® 
család legfi atalabb tagjának termékei mindig a nyári fesztiválok, 
vásárok, tábortüzek kellékei lesznek. Egy szív fölött elhelyezett logóval 
mindig elegáns hatást kelt majd, mindezt baráti árakon.

Munkaruha a hétköznapi világra tervezve – ez a RIMECK®. A maximá-
lis biztonság, kényelem és komfort érdekében a legfi nomabb anyagok-
kal dolgoztunk, mint a CORDURA® a kültéri kollekcióban, vagy a 3M 
fényvisszaverő elemek HIGH-VISIBILTY modelleknél.

Csak a legkiválóbb fazon szerint szabott reklámtextil érdemli ki
a MALFINI® nevet. Luxus kollekciónkat olyan igényes vevők részére
hoztuk létre, akik elvárják a különleges tervezést, tökéletes minőséget
és a komoly szakmai tudással feldolgozott kiváló alapanyagokat.

16. o 136. o

148.o 168. o
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133
135
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212
213

803

122 218

142 405

101

121
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129
134
138

221
222

219
220

109 207

128

136 408

145

130

111

137

202

203
210

131
148

214

120

410
411

139 407

143

112

144

110

211

215
216

141 209

123

406

127 409

CLASSIC NEW

SLIM FIT V-NECK COTTON

SAILOR

PURE STYLE

CORE HOODED SWEATER

CLASSIC

LONG SLEEVE

V-NECK

BASIC

PIQUE POLO LS

URBAN

COLORMIX SHIRT SHORT SLEEVE

DREAM

TRIUMPH KANGAROO

ELEMENT

STREET LS

HEAVY V-NECK

HEAVY NEW

SINGLE J.

PIQUE POLO

INFINITY CHIC

CITY TRENDY ZIPPER

SLIM ADVENTURE

REPLAY

LONG SLEEVE

CAMOUFLAGE

HEAVY

SINGLE J. LS

COTTON HEAVY

GLANCE SHIRT LONG SLEEVE

LOVE ESSENTIAL

ELEGANCE VIVA

23

27 53

29

33 63

37 69

23

39

27

19

55

47

31 61

33

37 69

25

41

27

21

57

49

31 61

35 67

39 71

25

41

29

21

57

51

33 63

35 67

39 71

119

FIT-T LONG SLEEVE 41

NEW

NEW



506

501
504
503

520

JACKET HI-Q JACKET HORIZON75 77 79

518

522
521

523

217

524

519

511
510

126

509

526

515
514

165

125

513

517
516

124
140
147

605

512

NEXT

PERFORMANCE

NORDIC

VICTORY

WINDY

PRACTIC

SOFTSHELL JACKET

IMPRESSION

BODY WARMER

SCARF NEW

COOL

STAR

PLAYTIME

JACKET ACTIVE

VISION

FANTASY

PLAYTIME

JACKET ACTIVE PLUS

81

85

97

105

93

81

87

105

93

81

89

101

107

95

91

103

107

95

607
608

610
603 604

305

COMFORT BALANCE LEISURE TWO IN ONE

6P 

109 111 111 111

115

304

303

328

322

306

310

907

327

307

325

908

329

324

326

909

CLASSIC

6P KIDS

TWISTER

CLASSIC KIDS

6P SANDWICH

SUNVISOR

TERRY HAND TOWEL

RELAX

5P

SOFTSHELL

TERRY TOWEL

FANCY

LATINO

FURRY

TERRY BATH TOWEL

119

115

121

119

117

121

129

121

117

123

129

121

117

123

129

905

TERRY BATH TOWEL 127

903

TERRY TOWEL 127

NEW NEW

NEW

NEW



262
263

251
253

951

901

452
451

259

952

911

550

258

950

912

150

260
261

256
257

900

953

DYNAMIC LS

PERFECTION PLAIN

BAMBOO TOWEL

LARGE

VOYAGE

GRAND

BAMBOO BATH TOWEL

SMART

CASUAL

CONTRAST STRIPE LS

BAMBOO GOLF TOWEL

ENERGY

ACTION

FLASH SS

COLLAR UP

SMALL

BAMBOO BATHROBE

178

172

184

133

180

174

185

135

182

175

186

135

183

176

170

133

187

W02

W04

W51

W53

W01

W03

W52

W54

WOODY

RANGER

WOODY

RANGER

WOODY

RANGER

WOODY

RANGER155

161

151

157

151

157

153

159

P72

P71

P92

P75

P73

P91P21
P22

P74

P31

P81

PELICAN

PARADE

BEETLE

PROGRESS LS

PAINT

BLOOMJOY

PEAK

SUNSHINE

PIXEL 142

138

146

143

139

147144

140

146

141

4V6 5V1

3V8

9V3

9V4

1V9

3V5

9V2

HV ESSENTIAL HV FLEECE JACKET

HV TWISTER

HV BRIGHT

HV BRIGHT

HV PROTECT

HV REFLEX

HV ENERGY

165 165

167

163

167

163

167

163

U

5V9

HV PRACTIC 167
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CLASSIC NEW 132, 133, 135

GLANCE 141

LOVE 123

CLASSIC 101

REPLAY 143 SLIM FIT V-NECK 146
HEAVY V-NECK 111
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CORE 142

DREAM 128

 ELEGANCE 127 STREET LS 130
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jó minőségű, közepes súlyú póló
nyakrész 5 % elasztán hozzáadásával
szalagos megerősítés a nyak és váll részen
törzsrész oldalvarrás nélkül

férfi  póló

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés, 160 g/m2 

XS - 5XL**

pó
ló

k

minőségi női póló, közepes grammsúlyú
karcsúsított szabással
vékony, bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
szalagos megerősítés a nyak és váll részen

női póló

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés, 160 g/m2 

XS - 3XL**

** 5XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 05, 07

** 3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01

43 .o

43 .o

* Anyagösszetétel: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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HEAVY NEW 137

HEAVY 110

unisex magas grammsúlyú póló
keskeny nyak 5% elasztánnal
megerősített vállszalag
különleges megjelenés, végső szilikonos kezeléssel
törzsrész oldalvarrás nélkül

unisex magas grammsúlyú póló
keskeny nyak, 5% elasztánnal
megerősített vállszalag
törzsrész oldalvarrás nélkül

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés, 200 g/m2

XS - 4XL**

Single Jersey, 100 % pamut, 200 g/m2

S - 3XL**
** 3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07

** 4XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 05, 07

pó
ló

k

unisex póló

unisex póló

* Anyagösszetétel: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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CLASSIC NEW 132

CLASSIC NEW 133

CLASSIC 101
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00 0212* 0501 07

minőségi, férfi póló, alacsonyabb grammsúllyal
vékony, bordás kötésű nyakszegély
a hátsó nyakszegély belső oldalán díszítő szalag
megerősített vállszalag
a törzsrész oldalvarrás nélküli

férfi póló

Single Jersey, 100 % pamut, 145 g/m2

S - 3XL

** 4XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01

pó
ló

k

43 .o

43 .o

minőségi, női póló, alacsonyabb grammsúllyal
karcsúsított női szabás
vékony, bordás kötésű nyakszegély
a hátsó nyakszegély belső oldalán díszítő szalag
megerősített vállszalag

női póló

Single Jersey, 100 % pamut, 145 g/m2

S - 2XL

minőségi, unisex póló
környakú
megerősített vállpánt
oldalvarrás nélkül

unisex póló

Single Jersey, 100 % pamut, 160 g/m2

S - 4XL**

* Anyagösszetétel: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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00 0201 606712* 28 29 0744

ELEMENT 145

REPLAY 143

minőségi, unisex póló, magasabb grammsúllyal, könnyen eltávolítható címkével
környakas, 1:1 bordás kötéssel 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen a póló anyagával megegyező megerősítés
megerősített vállszalag
oldalvarrás nélkül

testre simuló, magas grammsúlyú, férfi póló
törzsrész oldalvarrásokkal
1:1 bordás kötésú gallér 5 % elasztánnal
nyakpánt
vállszalag

Single Jersey, 100 % pamut, 180 g/m2

XS - 4XL**

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés, 180 g/m2 

S - 2XL

** 4XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01

pó
ló

k

unisex póló

férfi póló

* Anyagösszetétel: 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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SLIM FIT V-NECK 146

NEW

V-NECK 102

HEAVY V-NECK 111

minőségi, unisex póló, közepes súlyú
„V“ alakú nyakkivágás
megerősített vállszalag
törzsrész oldalvarrás nélkül

minőségi, unisex póló
hímzésre és nyomásra egyaránt alkalmas
 V alakú nyakrész 5 %-os elasztán tartalommal
kiváló varrással és minőségi anyagból készült
megerősített vállszalag

Single Jersey, 100 % pamut, 160 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 100 % pamut, 200 g/m2

S - 4XL**

slim Fit V-neck férfi póló
divatos 1:1 bordás kötésű, keskeny nyakszegély 5 % elaszánnal
modern, vékony oldalvarrással
megerősített nyakszegéllyel
válltól vállig varrás

férfi póló

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés, 180 g/m2

S - 3XL

pó
ló

k

unisex póló

unisex póló

** 4XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01

* Anyagösszetétel: 97 % pamut, 3 % viszkóz 27



3332 34

CAMOUFLAGE 144

SAILOR 803

02

közepes grammsúlyú, környakas póló terepszínben
oldalvarrással
a nyakrészhez 5% elasztánt adtak hozzá
belső rész a nyak- és vállrésznél
terepszínű anyagból készült pánttal ellátva
megerősített nyak- és vállpánt

Single Jersey, 100 % pamut, 160 g/m2

XS - 3XL

unisex póló

pó
ló

k

minőségi, környakas unisex póló kék-fehér csíkokkal
bordás nyakrész, 5% elasztánnal
a belső nyak-és hátrész pántokkal megerősítve
az anyaggal megegyező megerősített vállszalag
oldalvarrással

Single Jersey, 100 % pamut, 150 g/m2

XS - 2XL

unisex póló

29
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INFINITY 131

01 0414 44 62 1116 07

0111041602 44 6207

0701010114 01 0101

COLORMIX 109

magas grammsúlyú, minőségi unisex póló
kerek nyakrész
nyakrész és ujjvégek keskeny, bordás kötésű szegéllyel, kontrasztos színekben

Single Jersey, 100 % pamut, 180 g/m2

S - 3XL 43 .o

pó
ló

k

unisex póló

többszínű, trendi férfi póló
kerek nyakrész 5%-os elasztán tartalommal
a magas grammsúly biztosítja a fazon megtartását
megerősített vállszalag

Single Jersey, 100 % pamut, 200 g/m2

S - 3XL

unisex póló

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
31
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GLANCE 141

PURE 122

DREAM 128

95

95

női magas grammsúlyú póló környakkal
kényelmes anyag elasztánnal a jobb formatartásért
karcsúsított oldalvarrásokkal
keskeny peremű környak, azonos anyagból
nyakpánt

női póló nagyon rövid ujjal
nagyobb, kerek nyakkivágás, keskeny, azonos anyagból készült széllel
a vállrész bevarrt csíkkal van megerősítve
a póló csípőig ér, és a szabása kiemeli a női alakot
a szilikonos lágyító anyag biztosítja a puha és lágy érintést

jó minőségű női raglán rövid ujjú póló
magasabb grammsúly
V-nyakkivágás
a hozzáadott elasztán biztosítja a tartósságot
csípőig érő hossz

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

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés, 150 g/m2

XS - 3XL**

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán, 180 g/m2

XS - 3XL**

női póló

pó
ló

k

női póló

női póló

** 3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01

** 3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 07, 12

* Anyagösszetétel: 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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LOVE 123

CITY 120

jó minőségű, női rövid ujjú póló
magasabb grammsúly
kerek nyakkivágás
a hozzáadott elasztán biztosítja a tartósságot
csípőig érő hossz

lezser szabású női póló
kimonó ujjal
ovális nyakkivágás, azonos anyagból készült szegéllyel
a termék anyagtulajdonságai miatt javasoljuk, hogy a pólót
vízszintes, fekvő helyzetben szárítsák

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés, 150 g/m2

S - 2XL

Single Jersey, 95 % viszkóz, 5 % elasztán, 150 g/m2

XS - 2XL

pó
ló

k

női póló

női póló

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
35
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TRIUMPH 136

CORE 142

férfi top
oldalvarrás nélkül
szegélyek, a nyak és kar résznél
vállszalag

szűk, ujjatlan női felső, széles pántokkal
megnövelt hosszúság
kellemes anyag 5 % elasztánnal, ami biztosítja a póló alaktartását

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

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán, 180 g/m2

XS - 2XL

pó
ló

k

női top

férfi top

* Anyagösszetétel: 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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00 02 59 6301 39 4314 07

ELEGANCE 127

SLIM 139

00 15 6301 05 0762

LONG SLEEVE 121

magas grammsúlyú, női hosszú ujjú póló
elasztánnal a jobb formáért
karcsúsított nőies szabás, oldalvarrásokkal
keskeny, kerek nyakrész azonos annyaggal
megerősített vállszalag

magas grammsúlyú, minőségi női póló
v-alakú nyakkivágás
hosszú ujjú raglán ujjakkal
a nőies vonalakat hangsúlyozó, csinos szabás
a hozzáadott elasztánnak köszönhetően alaktartó
dekoratív varrás az ujján

 Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán, 180 g/m2

 S - 2XL

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán, 180 g/m2

XS - 2XL

pó
ló

k

női póló

női póló

sima, kötött anyagból készült, hosszú ujjú gyerek póló
keskeny szegély a póló színében
mandzsetta nélkül
szabás oldalvarrásokkal

Single Jersey, 100 % pamut, 160 g/m2

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

gyerek póló

* Anyagösszetétel: 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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FIT-T LONG SLEEVE 119

STREET LS 130

LONG SLEEVE 112

sima, kötött kelméből készült, hosszú ujjú, testre simuló, férfi póló
a pólóval azonos színű, divatos, vékony nyakszegély
mandzsetta nélkül
szabás oldalvarrásokkal

magas grammsúlyú, jó minőségű férfi póló
kerek nyakrész, hosszú ujjú raglán ujjakkal
a színes variánsnál kontrasztos színekben
mandzsettával
szabás oldalvarrásokkal

Single Jersey, 100 % pamut, 160 g/m2

S - 2XL

Single Jersey, 100 % pamut, 180 g/m2

M - 2XL

férfi póló

pó
ló

k

férfi póló

minőségi, hosszú ujjú póló, magas grammsúllyal
bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
a vállvarrás kontrasztos színnel kiemelve 
megerősített vállvarrás
oldalvarrásos kialakítás 

Single Jersey, 100 % pamut, 180 g/m2

M - 3XL

unisex póló

* Anyagösszetétel: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz 41
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CLASSIC NEW 135

BASIC 138

INFINITY 148
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minőségi gyerek póló, alacsonyabb grammsúllyal, oldalvarrásokkal
vékony bordás kötésű nyakszegély
a hátsó nyakszegély belső oldalán díszítő szalag
megerősített vállszalag

közepes grammsúlyú gyerek póló, oldalvarrásokkal
keskeny nyakrész 5 % elasztán tartalommal
hátsó nyakszegély belső oldalán díszítő szalag
megerősített vállszalag

magas grammsúlyú, minőségi gyerek póló
kerek nyakrész
nyakrész és ujjvégek keskeny, bordás kötésű szegéllyel, kontrasztos színekben

Single Jersey, 100 % pamut, 145 g/m2

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

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés, 160 g/m2

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

Single Jersey, 100 % pamut, 180 g/m2

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

23 .o

19 .o

31 .o

23 .o

19 .o

gyerek póló

pó
ló

k

gyerek póló

gyerek póló

* Anyagösszetétel: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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PIQUE POLO  210

URBAN 220

PIQUE POLO LS 221

SINGLE J. LS 211

URBAN 219

COTTON HEAVY 216

SINGLE J. 202

PIQUE POLO 203

COTTON HEAVY 215

COTTON 213COTTON 212

NEW

PIQUE POLO 222

NEW

GALLÉROS PÓLÓK



00 0212* 0501 06 15 07

00 0212* 0501 06 15 07

URBAN 219

URBAN 220

DUO

DUO

férfi galléros póló

női galléros póló

dupla, eltérő színű csíkok a gallérnál és a mandzsettáknál
a gallér és az ujjak mandzsettái 1:1 bordás kötéssel
a belső nyakrészen a póló anyagával megegyező megerősítés
oldalvarrással
vállmegerősítés

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter, 200 g/m2

S - 3XL

dupla, eltérő színű csíkok a gallérnál és a mandzsettáknál
a gallér és az ujjak mandzsettái 1:1 bordás kötéssel
a belső nyakrészen a póló anyagával megegyező megerősítés
oldalvarrással
vállmegerősítés

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter, 200 g/m2

S - 2XL

ga
llé

ro
s p

ól
ók

* Anyagösszetétel: 85 % pamut, 15 % viszkóz 47
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PIQUE POLO 203

PIQUE POLO 210

közkedvelt galléros pique póló
dupla szegéllyel a gallér és az ujjvégek szélén
3 gombbal az anyag színében
a gallér és az ujjvég egyforma anyagból

pique anyagból készült, rövid ujjú galléros pique póló
elegáns, nőies szabás, amely kiemeli az alakot
meghosszabbított, keskeny gombolás 5 gombbal
dupla szegéllyel a gallér és az ujjvégek szélén

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter, 200 g/m2

S - 4XL**

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter, 200 g/m2

S - 3XL**

** 4XL csak ezekben a színekben érhető el 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94

férfi galléros póló

női galléros póló

ga
llé

ro
s p

ól
ók

* Anyagösszetétel: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 

** 3XL csak ezekben a színekben érhető el 00, 01, 07
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DUO

DUO

COTTON HEAVY 215

COTTON HEAVY 216

férfi magas grammsúlyú galléros póló
bevágással az oldalvarrásokon
gallér és az ujj szegélyek 1:1 bordás kötéssel
gombolópánt 3 gombbal
anyag színével megegyező gombbal

női magas grammsúlyú galléros póló
bevágással az oldalvarrásokon
karcsúsított női szabás
gallér és az ujj szegélyek 1:1 bordás kötéssel
gombolópánt 5 gombbal

Pique, 100 % pamut, 220 g/m2

S - 3XL

Pique, 100 % pamut, 220 g/m2

S - 2XL

férfi galléros póló

női galléros póló

ga
llé

ro
s p

ól
ók
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COTTON 212

COTTON 213

DUO

DUO

férfi  galléros póló közepes grammsúllyal
a gallér és az ujj szegélyek bordázott kötésű anyagból
gombolópánt 3 darab, az anyag színével megegyező gombbal
bevágással az oldalvarrásokon
a mellzseb külön van csomagolva

női galléros póló, közepes grammsúllyal, karcsúsított szabással
bevágással az oldalvarrásokon
gombolópánt 5 darab, az anyag színével megegyező gombbal
a gallér és az ujj szegélyek bordázott kötésű anyagból
a mellzseb külön van csomagolva

Pique, 100 % pamut, 170 g/m2

S - 2XL

Pique, 100 % pamut, 170 g/m2

S - 2XL

férfi  galléros póló

női galléros póló

ga
llé

ro
s p

ól
ók

* Anyagösszetétel: 85 % pamut, 15 % viszkóz 53



PIQUE POLO LS 221

NEW
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PIQUE POLO 222

NEW

00 0201 1494 07

férfi galléros póló

ga
llé

ro
s p

ól
ók

minőségi,hosszú ujjú, férfi galléros póló
a gallér 1:1 bordás kötéssel és dupla varrással
a gallér teljes, belső részén díszítő anyaggal ellátva
3 gombos kivitel az anyaggal megegyező színben
az ujjak végén dupla varrással
stílusos oldalvarrással

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter, 200 g/m2

S - 3XL

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

minőségi, gyerek, galléros póló, magas grammsúllyal
bordás kötésű nyak- és ujjszegélyek
dekoratív kialakítás a galléron és az ujjrészen
3 gombos kivitel az anyaggal megegyező színben
stílusos oldalvarrással

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter, 200 g/m2

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

gyerek pólóing
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00

09

1401 0603*

39 11 1304 08 07

150212* 4405

00 02 0794 01 14

92

SINGLE J. 202

SINGLE J. LS 211

galléros póló, sima kötött anyagból
2 gomb az anyag színében
megerősített vállszalag
1:1 bordás kötésű gallér
a póló oldalvarrással készül

férfi pólóing, sima, egyoldalas, kötött anyagból
1:1 bordás kötésben végződő hosszú ujjak
az anyag színével megegyező 2 gomb
vállerősítő szalagok és oldalvarrás
1:1 bordás kötésű gallér

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés, 180 g/m2

S - 3XL**

Single Jersey, 100 % pamut, 180 g/m2

S - 2XL

ga
llé

ro
s p

ól
ók

unisex galléros póló

férfi galléros póló

**3XL csak ezekben a színekben érhető el 00, 01, 02, 05, 07

* Anyagösszetétel: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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CHIC  214

SHIRT SHORT SLEEVE 207

SHIRT LONG SLEEVE 209

STYLE 218

INGEK



00 0701 15

00 0701 15

CHIC 214

SHIRT SHORT SLEEVE 207

DUO

DUO

finom anyagból készült, női rövid ujjú ing
karcsúsított szabással, a női vonalakat hangsúlyozza
kihajtott gallér
gombos megoldás
íves szegély
kétrészes ingnyakkal

Puplin, 100 % pamut, 120 g/m2

XS - 2XL

női blúz

in
ge

k

minőségi, jóesésű férfi ing
a hátrész kialakítása kettős szabással lett megoldva
a nagyobb mozgásszabadság érdekében
az elülső részen rávarrt zseb, kettőzött karöltővarrás
gombos megoldás, az elülső rész díszítőpánttal átdolgozva
kétrészes ingnyak

Puplin, 100 % pamut, 120 g/m2

S - 2XL

férfi ing
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00 01 0714

00 01 0714

STYLE 218

SHIRT LONG SLEEVE 209

jó minőségű, férfi ing, hosszú ujjal, lágy, nedvszívó anyagból
az elülső rész bal oldalán rávarrt zseb található
az elülső rész szélei visszahajtással vannak eltisztázva
gombokkal ellátva
kétrészes inggallér
az ing mandzsettája gombolással állítható

minőségi, női blúz, 3/4-es ujjhosszal, finom anyagból
a derék- és a mellbevarrásoknak köszönhetően,
jól illeszkedik, követi a női test vonalát
kétrészes inggallér
az elülső szélek a szövet anyagával eltisztázva
a nyakig végig gombos (1 darab pótgombbal ellátva)
az ingujj alsó része dekoratív hasítékkal
van díszítve, könnyen felhajtható mandzsettaként is hordható
a blúz alsó része ívesen szabva

Puplin, 100 % pamut, 125 g/m2

S - 3XL

Puplin, 100 % pamut, 125 g/m2

S - 2XL

női blúz

in
ge

k

férfi ing
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ESSENTIAL 406

TRENDY ZIPPER 410, 411

ADVENTURE 407

VIVA 409

HOODED SWEATER 405

KANGAROO 408

PULÓVEREK



0212* 0501 06 07

00 0212* 0501 07 40

TRENDY ZIPPER 410

TRENDY ZIPPER 411

ESSENTIAL 406

00 0203* 05 070167 06

elülső kenguru zsebekkel
bélelt kapucni, összehúzható zsinórral
az alsó szegély és ujj mandzsettái 2:2-es bordás
kötésű anyagból, 5 %-os elasztánnal
váll-és a zsebrész díszvarrással díszítve
megerősített hátsó nyakszegély

elülső kenguru zsebekkel
bélelt kapucni, összehúzható zsinórral
az alsó szegély és ujj mandzsettái 2:2-es bordás
kötésű anyagból, 5 %-os elasztánnal
váll-és a zsebrész díszvarrással díszítve
megerősített hátsó nyakszegély

dupla tűzés, az ujjak, nyakrész és a pulóver alsó része körül
az alsó szegély, a nyakrész és az ujj szegély
1:1-es bordás kötésű anyag 5 % elasztánnal

Terry, bolyhos belső oldallal,
65 % pamut, 35 % poliészter, 300 g/m2

XS - 2XL

Terry, bolyhos belső oldallal,
65 % pamut, 35 % poliészter, 300 g/m2

S - 3XL
10 év/146 cm, 12 év/158 cm

férfi/gyerek felső

női felső

pu
ló

ve
re

kTerry, bolyhos belső oldallal,
65 % pamut, 35 % poliészter, 300 g/m2

S - 2XL
10 év/146 cm, 12 év/158 cm

férfi/gyerek felső

* Anyagösszetétel: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz 67



WW BB 3900 01 0714

KANGAROO 408

00 01 06 0702 04

HOODED SWEATER 405

00 360036013600

39 071401010000

női felső

trendi, női pulóver, összehúzós kapucnival és zsebekkel, a varrás struktúrájában
a kapucni széle, a díszítő zsinór és a pulóver oldalsó része, kontrasztos színekben
belső része terry
az alsó szegély és az ujj szegély 2:2-es bordás kötésű anyag 5% elasztánnal

Terry, 97 % pamut, 3 % elasztán, 280 g/m2

S - 2XL

pu
ló

ve
re

k

férfi felső

zsinórbehúzással állítható, hálóval bélelt kapucni
a váll-és a zsebrész díszvarrással díszítve
az alsó szegély és az ujj mandzsettái 2:2-es bordás
kötésű anyagból, 5 %-os elasztánnal

Terry, bolyhos belső oldallal, 
65 % pamut, 35 % poliészter, 320 g/m2

M - 2XL
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12**00 01 02 16 2337

DUO

DUO

12* 01 09 05 0702

ADVENTURE 407

VIVA 409

férfi  felső

női felső

minőségi, galléros férfi  felső, a gallér bordázott kötésű
klasszikus szabás
bolyhos belső oldal
az oldalsó részek, az alsó szegély, az ujj mandzsetták
és a zseb szegélyek, bordázott kötésű anyagból

Terry, bolyhos belső oldallal,
65 % pamut, 35 % poliészter, 300 g/m2

M - 3XL

női galléros pulóver, a gallér bordázott kötésű
végig cipzáros, ezüst spirál cipzár
rugalmas ujj szegélyek
két elülső kenguru zseb
oldalsó részek, alsó szegély, mandzsetta és a zseb szegélye
2:2-es bordás kötésű, hozzáadott elasztánnal
csípőig érő hossz

Terry, bolyhos belső oldallal,
97 % pamut, 3 % elasztán, 300 g/m2

XS - 2XL

pu
ló

ve
re

k

** Anyagösszetétel: 64 % pamut, 33 % poliészter, 3 % elasztán
* Anyagösszetétel: 85 % pamut, 15 % viszkóz
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JACKET 501, 504, 503

JACKET HI-Q 506

PRACTIC 519

SCARF NEW 526

HORIZON 520

NEXT 518

POLÁROK



01 0605 2336 94 69

JACKET HI-Q 506

unisex polár

luxus, végig cipzáras, uniszex, termovelúr dzseki
attraktív sportos design
rendkívűl meleg anyag
a vállak vízhatlan, kopásálló anyaggal fedve
két zseb rejtett cipzárral
az ujjak tépőzárral állíthatóak

Polár, 100 % poliészter, 360 g/m2

Kiegészítő anyag 210T nejlon Rip Stop PU bevonattal
S - 3XL

po
lá

ro
k

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
75



36 9400

36

00 02

01 02

05

39 62

39

23

9436 05 11

05 06 11

2362

01 06 62 69 23

JACKET 501

JACKET 504

JACKET 503

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

polár anyagból készült, kiváló minőségű, klasszikus
szabású dzseki, két zsebbel
az alsó rész elasztikus zsinórral összehúzható
a külső rész bolyhosodás ellen kezelve
rugalmas mandzsetta

minőségi, klasszikus szabású, női polár dzseki
az alsó rész elasztikus zsinórral összehúzható
a külső rész bolyhosodás ellen kezelve
rugalmas mandzsetta

hagyományos szabású, polár, gyerek dzseki, két cipzáras zsebbel
végig cipzáras
a külső rész bolyhosodás ellen kezelve
szabását tekintve a férfi és női dzsekik vonalát követi

Polár, 100 % poliészter, 280 g/m2

S - 4XL*

Polár, 100 % poliészter, 280 g/m2

XS - 2XL

Polár, 100 % poliészter, 280 g/m2

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

férfi polár

gyerek polár

női polár

po
lá

ro
k

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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01 1602 62 0767 94 05

HORIZON 520

NEWférfi polár

polár dzseki, az anyaggal megegyező színű cipzárral
rugalmas mandzsettával
az alsó rész elasztikus zsinórral összehúzható
a külső rész bolyhosodás ellen kezelve

Polár, 100 % poliészter, 280 g/m2

S - 3XL

po
lá

ro
k
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3600

3600

00 94 05

01

01

05

05

23

23

36 14

02

02

11

11

01 02 39 62 23

49

NEXT 518

PRACTIC 519

SCARF NEW 526

minőségi, unisex mellény, klasszikus szabású
kettő, elülső cipzáros zseb, ferdén felvarrva
rugalmas zsinórral összehúzható alsó rész
a külső rész bolyhosodás ellen kezelve

praktikus, összehúzható, unisex sapka, rugalmas zsinórral
a külső rész bolyhosodás ellen kezelve
sálként is lehet használni
kiváló kiegészítő a termovelúr készlethez

meleg, polár sál
élei dekoratív varrással
25 cm széles, ez lehetővé teszi a különböző viselési módokat
a külső rész bolyhosodás ellen kezelve

Polár, 100 % poliészter, 280 g/m2

XS - 3XL

Polár, 100 % poliészter, 240 g/m2

univerzális

Polár, 100 % poliészter, 230 g/m2

155 x 25 cm

unisex polár mellény

unisex polár sál

unisex polár sapka

po
lá

ro
k

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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SOFTSHELL JACKET 510

PERFORMANCE 521

JACKET ACTIVE 513

NORDIC 523

PERFORMANCE 522

COOL 515

VISION 517, 516

JACKET ACTIVE PLUS 512

SOFTSHELL JACKET 511

COOL 514

BODY WARMER 509

WINDY 524

OUTDOOR



0036

0136 62 07

01 62 07

02

05

05

DUO

DUO

PERFORMANCE 522

PERFORMANCE 521

férfi softshell kabát

női softshell kabát

férfi, légáteresztő softshell kabát
levehető kapucni
2 elülső, cipzáras zsebbel és 1 mellzsebbel (fekete cipzár minden szín esetén)
könnyen dekorálhatja a mellrészt a belső cipzáron keresztül
állítható tépőzár az ujjaknál
alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán, légáteresztő membrán,
100 % poliészter - mikro polár, 300 g/m2, 
14 000 mm-ig vízálló, 2 000 g/m2/24 óra légáteresztő
S - 3XL

női, légátersztő softshell kabát
levehető kapucni
karcsúsított
2 elülső cipzáras zsebbel és 1 mellzsebbel (fekete cipzár minden szín esetén)
könnyen dekorálhatja a mellrészt a belső cipzáron keresztül
állítható tépőzár az ujjaknál
alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán, légáteresztő membrán,
100 % poliészter - mikro polár, 300 g/m2, 
14 000 mm-ig vízálló, 2 000 g/m2/24 óra légáteresztő
S - 2XL

ou
td

oo
r

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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00

01

01

05

05

DUO

DUO

SOFTSHELL JACKET 511

SOFTSHELL JACKET 510

férfi dzseki

női dzseki

víz-és szélálló, légáteresztő férfi softshell dzseki
a dzseki elején és hátán is fényvisszaverő csíkok
cipzáras két elülső zseb fényvisszaverő csíkokkal, bal ujjon kis zsebbel
a mellrészen cipzáras belső zseb a fülhallgató kivezetésére szolgáló nyílással
a dzseki ujjának alsó szegélye tépőzárral állítható
az alsó szegély rugalmas zsinórral összehúzható

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán, légáteresztő membrán,
100 % poliészter, 300 g/m2, vízállóság 14 000 mm,
légáteresztőképesség 2 000 g/m2/24 óra
M - 3XL

víz-és szélálló, légáteresztő női softshell dzseki
a dzseki elején és hátán is fényvisszaverő csíkok
cipzáras, a cipzár alatt egy szegőpánt van, ami egyben a cipzár felső végét is védi
cipzáras két elülső zseb fényvisszaverő csíkokkal, bal ujjon kis zsebbel
a mellrészen cipzáras belső zseb a fülhallgató kivezetésére szolgáló nyílással
a dzseki ujjának alsó szegélye tépőzárral állítható
az alsó szegély rugalmas zsinórral összehúzható

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán, légáteresztő membrán,
100 % poliészter, 300 g/m2, vízállóság 14 000 mm,
légáteresztőképesség 2 000 g/m2/24 óra
S - 2XL

ou
td

oo
r
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02 449201 07

DUO

DUO

COOL 515

COOL 514

02 449201 07

36

36

36

36

36

36

62

62

44

44

44

44

07

07

92

92

02

02

01

01

férfi dzseki

női dzseki

könnyű softshell kabát kapucnival - a kapucni összehúzható elasztikus zsinórral
a dzseki ujjának alsó szegélye tépőzárral állítható
2 oldalsó zsebbel
külső mellzseb a varrás struktúrájában
fényvisszaverő elemek az ujjakon és a kapucnin
meghosszabbított hátsó rész

Softshell, 100 % poliészter, membrán, 100 % poliészter, 210 g/m2

vízállóság 5 000 mm, légáteresztőképesség 2 000 g/m2 /24 óra
M - 3XL

könnyű softshell kabát kapucnival - a kapucni összehúzható elasztikus zsinórral
női alakot kiemelő karcsúsított szabás
2 oldalsó zsebbel
külső mellzseb a varrás struktúrájában
fényvisszaverő elemek az ujjakon és a kapucnin
meghosszabbított hátsó rész

Softshell, 100 % poliészter, membrán, 100 % poliészter, 210 g/m2

vízállóság 5 000 mm, légáteresztőképesség 2 000 g/m2 /24 óra
S - 2XL

ou
td

oo
r

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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36

36 07

0759

5901

01

DUO

DUO

VISION 517

VISION 516

férfi mellény

női mellény

férfi szabadidő mellény
két elülső cipzáros zseb a varrat mentén
az alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható
akasztófül

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán,
polár, 100 % poliészter, 280 g/m2

M - 3XL

női szabadidő mellény
női alakot kiemelő karcsúsított szabás
két elülső, cipzáros zseb a varrat mentén
az alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható
akasztófül

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán,
polár, 100 % poliészter, 280 g/m2

S - 2XL

ou
td

oo
r
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01 0702 06

BODY WARMER 509

0501 0602 9190 07

WINDY 524

férfi mellény

kontraszt bélés
két belső mellzseb
akasztófül
cipzár a bélés oldalvarrásán, nyomáshoz és
hímzéshez való könnyű hozzáférés érdekében

külső anyag: 100 % Nylon Rip Stop 210T, ezüst bevonattal 100 %
poliamid a belső felületen, bélés: polár, 100 % poliészter, 300 g/m2

M - 3XL

ou
td

oo
r

unisex széldzseki

összehúzható, könnyű dzseki, gallérba rejtett kapucnival és két zsebbel
a kapucni és az alsó rész zsinórral összehúzható
a széldzsekit a termék anyagával megegyező,
cipzárral és akasztóval ellátott textilzacskóval együtt szállítjuk

100 % poliészter, poliamiddal
S - 3XL
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01

01 14 07

05 07

DUO

DUO

JACKET ACTIVE 513

JACKET ACTIVE PLUS 512

női dzseki

férfi dzseki rugalmas zsinórral összehúzható, levehető kapucnival
két belső zseb a mellrészen
hosszabbított hátrész
rugalmas zsinórral összehúzható alsó szegély
cipzár a bélés oldalvarrásán, nyomáshoz és
hímzéshez való könnyű hozzáférés érdekében

külső oldal: Rip Stop, belső oldalán ezüst bevonattal,
100 % nylon belső oldal: polár, 100 % poliészter
M - 3XL

2 az 1-ben női dzseki, levehető ujjakkal és kapucnival
rugalmas zsinórral összehúzható, levehető kapucni
a női alakot kiemelő karcsúsított szabás
két belső zseb a mellrészen
hosszabbított hátrész
rugalmas zsinórral összehúzható alsó szegély
cipzár a bélés oldalvarrásán, nyomáshoz és
hímzéshez való könnyű hozzáférés érdekében

külső oldal: Rip Stop, belső oldalán ezüst bevonattal,
100 % nylon belső oldal: polár, 100 % poliészter
S - 2XL

ou
td

oo
r

férfi dzseki
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01

NORDIC 523

férfi  dzseki

férfi  bélelt kabát hosszabbított belső ujjal
levehető kapucni
végig cipzáras, gombokkal, kisebb cipzárral a könnyebb mozgásért
2 elülső cipzáras zseb és 2 zseb hajtókával
2 belső zseb tépőzárral
ujjvég kétrétegű - a belső mandzsetta bordás kötésű, elasztánnal
dekoratív mandzsetta, gombbal a szélén és a hátulján
belül kötött gallér a nagyobb kényelemért
alkalmas nyomásra

Külseje: 100 % poliészter, micro fi ber, középső réteg:
100 % poliészter belső réteg: 100 % poliészter
M - 2XL

ou
td

oo
r
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VICTORY 217

FANTASY 124, 147

COMFORT 608

STAR 165

IMPRESSION 126

PLAYTIME 605

FANTASY 140

PLAYTIME 125

BALANCE 610

TWO IN ONE 604LEISURE 603

COMFORT 607

NEW

NEWNEW

NEW

SPORT



00

STAR 165

NEW

NEW

uniszex póló

uniszex póló, szublimáláshoz ideális anyagból
a nyakrész díszes nyakszegéllyel van ellátva
a nyakszegély teljes, belső része díszítő anyaggal van megerősítve
válltól vállig varrás
stílusos oldalvarrással

Single Jersey, 100 % poliészter, 160 g/m2

XS - 3XL

sp
or

t

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
101
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FANTASY 124

FANTASY 140

FANTASY 147

NEW

NEW

modern póló, lágy, sima anyagból
érdekes, asszimmetrikus nyakkivágás
a póló oldalvarrással készül

női póló, sportra és mindennapi viseletre
légáteresztő, gyorsan száradó anyagból 
karcsúsított oldalvarrásokkal
keskeny peremű környak, azonos anyagból
nyakpánt

modern, gyerek póló, sportoláshoz ideális anyagból
stílusos nyakkivágás
stílusos oldalvarrással

Interlock pique, 100 % poliészter, 150 g/m2

S - 3XL

Interlock pique, 100 % poliészter, 150 g/m2

XS - 2XL

Interlock pique, 100 % poliészter, 150 g/m2

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

férfi póló

gyerek póló

női póló

sp
or

t

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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unisex galléros póló, sportolásra és mindennapi viseletre
légáteresztő, gyorsan száradó anyagból 
oldalvarrásokkal
a gallér 1:1 bordás kötésű 
3 gombos, a színnel megegyező gombok

Interlock pique, 100 % poliészter, 150 g/m2

S - 3XL

unisex póló

női top

Interlock pique, 100 % poliészter, 150 g/m2

S - 2XL

női top, szélesebb vállrésszel és csinos csónaknyakkal
kar- és nyakkivágás az alapanyagból készült szegéllyel
a top csípőrésze, az elülső és hátsó részen, díszítő varratokkal van ellátva,
a top felső része fordított megoldású
enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
alkalmas sportolásra és egész napos viseletre is
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PLAYTIME 125
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modern atléta szélesebb vállrésszel, választóvarrattal formázva
a formázott szálaknak köszönhetően alkalmas sportoláshoz
kar-és nyakkivágás az alapanyagból készült szegéllyel
a reflexcsíkkal paszpólozott oldalvarrás növeli viselet
közben az észrevehetőséget és biztonságot

Interlock pique, 100 % poliészter, 150 g/m2

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

férfi/gyerek atléta

férfi/gyerek rövidnadrág

Interlock pique, 100 % poliészter, 150 g/m2

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

kényelmes, laza rövidnadrág, szélesebb nadrágszárral
a derékcsík oldalára kis belső zseb van varrva
oldalvarrás nélküli szabás
bevarrt gumival összehúzott derékrész
hordható külön vagy a Playtime atlétával szettben
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COMFORT 608

NEW
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kényelmes szabadidő férfi/gyerek nadrág
2 oldalsó zsebbel
elasztikus rugalmas derékpánt
egyenes szárú

Terry, bolyhos belső oldallal,
65 % pamut, 35 % poliészter, 300 g/m2

S - 3XL
10 év/146 cm, 12 év/158 cm
 

férfi/gyerek melegítőnadrág

női melegítőnadrág

Terry, bolyhos belső oldallal,
65 % pamut, 35 % poliészter, 300 g/m2

XS - 2XL

kényelmes, női szabadidőnadrág
rugalmas derékrész, bevarrt gumival
a nadrág alsó része dupla varrással van ellátva

* Anyagösszetétel: 97 % pamut, 3 % viszkóz 109
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BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

NEW

stílusos leggings nadrág sportoláshoz és szabadidős tevékenységekhez
elasztikus derékrész
a lábszár végei dupla varrással megerősítve
oldalvarrás nélkül

női szabadidő nadrág
kellemes elasztikus anyag
két belső zsebbel
rugalmas derékrész, bevarrt gumival
a nadrág alsó szegélye zsinórral összehúzható

női szoknya, benne azonos anyagból készült rövidnadrággal
az elasztánnal ellátott anyag, biztosítja a szoknya állandó formáját
a derékrészben összehúzó zsinór van
a szoknya "A" alakú szabása szabad mozgást biztosít

95 % pamut, 5 % elasztán, 190 g/m2

S - XL

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán, 200 g/m2

S - 2XL

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán, 200 g/m2

XS - XL

női leggings

női szoknya

női nadrág

sp
or

t
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6P 305

6P KIDS 303

unisex baseball sapka

gyerek baseball sapka

6 paneles sapka, vastag pamutból
rézcsattal állítható méret
körben hímzett, apró szellőző nyílások
széles színskála

Krepp, 100% fésült pamut, 340 g/m2

állítható

6 paneles gyerek baseball sapka, vastag pamutból
tépőzárral állítható méret
körben hímzett, apró szellőző nyílások

Krepp, 100% fésült pamut, 340 g/m2

állítható

sa
pk

ák

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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5P 307

LATINO 324
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00010100 00000008
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6 paneles sapka, vastag, fésült pamutból
elöl a napellenzőbe varrt, eltérő színű csíkkal
rézcsattal állítható méret
körben hímzett, apró szellőző nyílások

5 paneles sapka, vastag pamutból
rézcsattal állítható méret
körben hímzett, apró szellőző nyílások

modern, puha pamutvászonból készült sapka
körülvarrt szellőzőnyílások
mérete tépőzárral állítható

Krepp, 100% fésült pamut, 340 g/m2 
állítható

Krepp, 100% fésült pamut, 340 g/m2

állítható

Szövetborítás, 100 % pamut, 230 g/m2

állítható

unisex baseball sapka

unisex baseball sapka

sa
pk

ák

unisex baseball sapka

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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CLASSIC 304

CLASSIC KIDS 322

unisex kalap

gyerek kalap

unisex, pamut kalap
steppelt karima
körben hímzett, apró szellőző nyílások

Krepp, 100 % pamut, 260 g/m2

univerzális, fejkerület 61 cm

gyerek pamut kalap
steppelt karima
körben hímzett, apró szellőző nyílások

Krepp, 100 % pamut, 260 g/m2

6 - 9 éves, fejkerület 56 cm

sa
pk

ák
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FANCY 329

RELAX 327

TWISTER 328

SUNVISOR 310
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divatos, háromszög alapú pamut sál
használható trendi kiegészítőként sportoláshoz vagy szabadidőben
az élek mentén varrással díszítve

rugalmas, háromszögletű kendő
divatos kiegészítő sporthoz és szabadidőhöz is egyaránt
a kendő szélei körbe vannak szegve

trendi, rugalmas, elasztikus tubuláris (cső alakú kendő)
többfunkciós (viselése feltüntetve a csomagoláson)

nyári napellenző
a belső rész frottír hurkolású anyag, kellemes viseletet
és jobb nedvszívó képességet biztosít
műanyag csattal állítható méret

unisex/gyerek kendő

unisex/gyerek kendő

unisex/gyerek kendő

unisex napellenző

Single Jersey, 100 % pamut, 160 g/m2

68 x 68 cm 

Interlock, 100 % poliészter, 120 g/m2

65 x 65 cm 

Single Jersey, 100 % poliészter, 135 g/m2

50 x 26 cm 

Krepp, 100 % pamut
állítható

sa
pk

ák
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SOFTSHELL 325

FURRY 326

unisex baseball sapka

unisex téli sapka

fülvédős softshell sapka
tépőzárral állítható méret
a fülvédők elrejthetők a sapka belsejében

Softshell, 94 % poliészter, 6 % elasztán,
Polár, 100 % poliészter
univerzális

fülvédős, meleg, téli sapka
a homlokrészt műszőrme díszíti és melegíti
áll alatti műanyag kapocs

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

sa
pk

ák
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TERRY TOWEL  908

TERRY HAND TOWEL  907

TERRY BATH TOWEL  909

TERRY BATH TOWEL 905

TERRY TOWEL  903

FROTTÍR



TERRY TOWEL 903

TERRY BATH TOWEL 905

00 05 0704 49 440225 92

00 05 0704 49 440225 92
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minőségi, kötött frottír anyagból, hímzésre alkalmas
kellemesen puha és jó nedvszívó, szőtt bordűr mintával díszítve mindkét szélén
akasztófülként is használható szőtt címke

minőségi, kötött frottír anyagból, hímzésre alkalmas
kellemesen puha és jó nedvszívó, szőtt bordűr mintával díszítve mindkét szélén
akasztófülként is használható szőtt címke

Frottír, 100 % pamut, 450 g/m2

50 x 100 cm

Frottír, 100 % pamut, 450 g/m2

70 x 140 cm

törölköző

fürdőlepedő

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
127



TERRY TOWEL 908

TERRY BATH TOWEL 909

TERRY HAND TOWEL 907
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00 3095 24 47

00 3095 24 47
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minőségi kötött frottír anyagból, hímzésre alkalmas
puha és jó nedvszívó, szegély nélkül
akasztófülként is használható szőtt címke

minőségi kötött frottír anyagból, hímzésre alkalmas
puha és jó nedvszívó, szegély nélkül
akasztófülként is használható szőtt címke

minőségi kötött frottír anyagból, hímzésre alkalmas
puha és jó nedvszívó, szegély nélkül
akasztófülként is használható szőtt címke

Frottír, 100 % pamut, 350 g/m2

50 x 100 cm

Frottír, 100 % pamut, 350 g/m2

70 x 140 cm

Frottír, 100 % pamut, 350 g/m2

30 x 50 cm

törölköző

fürdőlepedő

kis törölköző

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
129
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SMALL 900

LARGE 901
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kisméretű, vászon bevásárlótáska
hímzésre és nyomtatásra egyaránt alkalmas
két vállszíjjal ellátva
vállon és kézben is hordható
praktikus és könnyen tárolható, kézitáskában is elfér

nagyméretű, vászon bevásárlótáska, jó minőségű, erős szövetből
két vállszíjjal ellátva
vállon és kézben is hordható
praktikus és könnyen tárolható, kézitáskában is elfér

Szövetborítás, 100 % pamut, 90 g/m2

táska mérete: 42 x 38 cm, táskafül mérete: 60 x 2,5 cm

Szövetborítás, 100 % pamut, 280 g/m2

táska mérete: 43 x 43 x 12 cm, táskafül mérete: 70 x 2,5 cm

bevásárlótáska

bevásárlótáska

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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nem szokványos tervezésű, kedvelt táska, bevásárláshoz vagy szabadidős használatra
kellően nagy a vállon való viselethez, viszont könnyen összehajtható egy kis tartóba
kis táska apróságok tárolásához
a táska szegélyezett peremei biztosítják az elégséges teherbíró képességet

praktikus hátizsák fényvisszaverő elemekkel
2 húzózsinórral
belső zseb - cipzárral ellátva

bevásárlótáska

unisex/gyerek hátizsák

Szövetborítás, 100 % poliészter, 40 g/m2

táska mérete: 40 x 40 cm, táskafül méret: 50 x 3,5 cm

Oxford, 100 % poliészter, 70–80 g/m2

univerzális (45 x 34 cm)
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P

A Piccolio az Adler reklámtextil termékcsaládja,
amely nyitott a merész ötleteire és kíméli a pénztárcáját.
Meglátja milyen sok mindent elérhetünk együtt!

Kombinálja a különböző stílusokat és színeket a kívánt hatás elérése  érdekében! Élvezze 

a határtalan kreativitást és merjen nagyot álmodni! Öltöztessen  fel egy kisvárost, egy 

nagyobb  zenei fesztivált, esetleg egy óriási sporteseményt, logóval, szlogennel vagy  

képpel ellátott pólóival! A verhetetlen áraknak köszönhetően mindezt  könnyen megteheti.

Minden méretben - a karcsú testfelépítéstől a megtermett férfi méretig

Öltöztessen fel egy kisvárost mindössze néhány forintból.

Egy pólókkal teli kamion? Csak egy szavába kerül!

A szivárvány 7 színből áll. A Piccolio 27-ból.

Mutassa meg magát a világnak saját, márkázott pólóival!

Segítünk Önnek pólóink széleskörű marketing támogatásával is!

Érezze, hogy törődünk Önnel!

Találja meg a közös nyelvet az emberekkel! 
Fejezze ki magát pólóval! :)

A pólóinkból könnyedén eltávolíthatja a címkét, elláthatja tetszőleges márkával vagy üzenettel, 

így  tökéletes reklámhordozóvá varázsolhatja azt. Mivel a Piccolio  az Adler termékcsalád része, 

így a márkától megszokott előnyöket továbbra is élvezheti. 



PaRADE P71

00 01 0702 9205

PaINT P73

00 0601 02 03* 04 05

2807 2912* 14 15 16

6740 44 9260 9364

Single Jersey, 100 % pamut, 135 g/m2 

XS - 4XL

Unisex p� ó

alacsonyabb grammsúlyú  unisex póló

1:1 bordás kötésű nyakszegély

hátsó nyakszegély belső oldalán díszítő anyag

megerősített vállvarrás

oldalvarrás nélküli

könnyen eltávolítható címke

Single Jersey, 100 % pamut, 150 g/m2 

XS - 4XL

Unisex p� ó

közepes grammsúlyú unisex póló 

1:1 bordás kötésű nyakszegély

hátsó nyakszegély belső oldalán díszítő anyag

megerősített vállvarrás

oldalvarrás nélküli

könnyen eltávolítható címke

* Anyagösszetétel: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; 
    szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

139138



peAK P74
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90 914400 01

Single Jersey, 100 % pamut, 175 g/m2 

XS - 4XL

Unisex p� ó

magasabb grammsúlyú unisex póló

1:1 bordás kötésű nyakszegély

hátsó nyakszegély belső oldalán díszítő anyag

megerősített vállvarrás

oldalvarrás nélkül

könnyen eltávolítható címke

* Anyagösszetétel: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; 
    szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

Double Face, 100 % poliészter, 130 g/m2 

XS - 2XL, 3XL (csak fehér színben)

Unisex p� ó

alacsonyabb grammsúlyú, gyorsan száradó, finom 

 anyagból készült póló

a póló anyagával megegyező, keskeny peremű kerek 

nyakrész, hátsó nyakszegély belső oldalán díszítő anyag

megerősített vállvarrás

oldalvarrásos kialakítás, könnyen eltávolítható címke
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pelican P72

00 07 1404 1505 16

40 44 9264

PROGRESS LS P75

00 0601 02 03* 05 07

12*

Single Jersey, 100 % pamut, 135 g/m2 

4 - 12 éves

Kids

alacsonyabb grammsúlyú gyerek póló

1:1 bordás kötésű nyakszegély

hátsó nyakszegély belső oldalán díszítő anyag

megerősített vállvarrás

oldalvarrásos kialakítás

könnyen eltávolítható címke

Single Jersey, 100 % pamut, 150 g/m2 

XS -2XL, 3XL (Csak 00, 01 színben)

Unisex p� ó

hosszú ujjú unisex póló, alacsonyabb grammsúllyal

1:1 bordás kötésű nyakszegély

hátsó nyakszegély belső oldalán díszítő anyag

megerősített vállvarrás

oldalvarrás nélkül

könnyen eltávolítható címke

* Anyagösszetétel: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; 
    szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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JOY P21

00 01 0702 1105 06

15 44

JOY P22

40

00 01 0702 1105 06

44

NEW NEW

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter, 
170 g/m2

S - 3XL, 4XL (csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

� rfi ga� ér�  p� ó

férfi, pique kötésú, közepes grammsúlyú póló

1:1 bordás kötésű nyakszegély mandzsettával

az anyag színével megegyező 3 gombbal

oldalvarrásos kialakítás

könnyen eltávolítható címke

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter, 
170 g/m2 
S - 2XL, 3XL (csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

női ga� ér�  p� ó

női, pique kötésú, közepes grammsúlyú póló

1:1 bordás kötésű nyakszegély mandzsettával

keskeny gombolás, az anyaggal megegyező színű 

3 gombbal; karcsúsított változat, oldalvarrással

könnyen eltávolítható címke
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Sunshine P31
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BEETLE P92
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00 01 07 1004

16
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NEW

NEW

NEW

Zsávoly, 100 % pamut, 120 g/m2

tépőzárral állítható

unisex baseba�  sapka

könnyű, 6 paneles pamut sapka

hímzett, légáteresztő nyílások

méretre állítható tépőzárral

könnyen eltávolítható címke

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

47 x 36 cm

há� zsák

nem szőtt anyagból készült hátizsák

2 polieszter húzózsinórral, fekete színben

dupla anyaggal és fémgyűrűkkel megerősített sarkak

oldalvarrás; könnyen eltávolítható címke

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

45 x 40 cm, táskafül mérete 70 cm

na� 

nem szőtt anyagú, közepes méretű bevásárló táska

két hosszabb pánttal ellátva, kézben vagy vállon 

való viselethez

költséghatékony változata a műanyag táskáknak

keresztöltések a váll lapon, a nagyobb ellenállás 

érdekében; könnyen eltávolítható címke
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W O R K W E A R  M A D E  R E A L

®

A RIMECK® munkaruha ötvözi a szuper-ellenálló szövetet  és  minőségi 

szaktudást, az ADLER® reklámtexil hátterével, szolgáltatásaival és 

hírnevével. A RIMECK® munka és kantáros nadrágok, mellények és 

dzsekik minőségi, magasabb grammsúlyú anyagokból készülnek, 

amelyeket CORDURA® szövettel egészítettünk ki. Ehhez hasonló kültéri 

ruházatot használ például a hadsereg is. Az anyag strapabírósága 

ellenére, kényelmet is biztosít, valamint magas szakítószilárdságot és 

ellenállást a kopással szemben, és ezzel hosszútávon megőrzi előnyös 

tulajdonságait.

A RIMECK® termékeket a kényelem, a jól átgondolt tervezés és 

kivitelezés jellemzi. Termékeinket több zsebbel láttuk el, hogy minden 

a viselője keze ügyében legyen, amire csak szüksége lehet. Így

a munka nem csak könnyeb, de biztonságosabb is lesz. A jól láthatósági 

termékeinket is hozzáadtuk a kollekciónkhoz, amelyek  ugyancsak

a munkavédelemben használatosak.

®



WOODY

WOODY W51

WOODY W01

02/01

02/01

94/01

94/01

600

600

NEW

NEW

NEW

KO L L E K C I Ó

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

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

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

láthatósági szalag a hát
részen és az ujjakon
az ujjak mandzsettái elasztikus
anyagból készültek
többfunkciós zsebek
alsó szegély elasztikus
zsinórral összehúzható
akasztófüllel ellátva
hátrész kettős szabással
a könnyebb mozgásért

láthatósági szalag az első és hátsó részen
többfunkciós zsebek
oldalsó szegély a deréknál elasztikus
szalaggal összehúzható
dupla réteg a térdnél és az ülepnél
a tartósság érdekében
kalapács tartó hurok

többfunkciós

 zsebek

többfunkciós

zsebek

láthatósági

szalag

láthatósági szalag

akasztófüllel

ellátva

összehúzható, 

elasztikus szalag

elasztikus

mandzsetta

dupla réteg

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

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

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

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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WOODY W52

02/01 94/01

600 NEW

NEW

láthatósági szalag a mell
és a hát részen
többfunkciós zsebek
akasztófüllel ellátva
alsó szegély elasztikus
zsinórral összehúzható
hátrész kettős szabással
a könnyebb mozgásért

többfunkciós

 zsebek

láthatósági

 szalag

akasztófüllel

 ellátva

elasztikus,

alsó szegély

retroláthatósági szalag

akasztófüllel ellátva

elasztikus, alsó szegély

többfunkciós zsebek

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

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

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

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
153
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WOODY W02

94/0102/01

600 NEW

NEW

Sávolykötés, 

100 % pamut, 270 g/m²

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

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

láthatósági szalag az elülső
részen a térd alatt
többfunkciós zsebek
a derék gombokkal állítható
dupla réteg a térdnél és az ülepnél
a tartósság érdekében
kalapács tartó hurok
kantáros nadrág, állítható 
műanyag csattal
elasztikus vállpánt

elasztikus vállpánt

dupla réteg

állítható,

műanyag csattal

retroláthatósági

szalag

gombbal

állítható derékrész

gombbal állítható derékrész többfunkciós zsebek

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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RANGER W53

RANGER W03

02/01

02/01

94/01

94/01

400

400

RANGER

NEW

NEW

NEW

láthatósági szalag az ujjak elüső
és hátsó részén
rugalmas mandzsetta
többfunkciós zsebek
alsó szegély oldalán 3 patenttal
állítható a szélesség
akasztófüllel ellátva
CORDURA® kontrasztos színekben
az ujjakon zárható zseb

láthatósági szalag a nadrág alsó részén
többfunkciós zsebek
az oldalsó szegély a deréknál elasztikus
zsinóral összehúzható 
dupla réteg a térdnél a tartósság érdekében
kalapács tartó hurok
CORDURA® kontrasztos színekben

többfunkciós

 zsebek

többfunkciós

 zsebek

CORDURA®

 retroláthatósági

 szalag

akasztófüllel

ellátva

összehúzható,

elasztikus szalag

elasztikus

mandzsetta

CORDURA®

Vászonkötés, 65 % poliészter,

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

Vászonkötés, 65 % poliészter, 

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

KO L L E K C I Ó

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
157



RANGER W54

02/01 94/01

400 NEW

NEW

láthatósági szalag a mell 
és a hát részen
többfunkciós zsebek
akasztófüllel ellátva
alsó szegély oldalán 3 patenttal
állítható a szélesség
CORDURA® kontrasztos színekben

többfunkciós

zsebek

retroláthatósági

szalag

CORDURA®

3 patenttal

állítható alsó

szegély

retroláthatósági szalag

CORDURA®

3 patenttal állítható alsó szegély

többfunkciós zsebek

Vászonkötés, 65 % poliészter, 

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
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RANGER W04

94/0102/01

400 NEW

NEW

láthatósági szalag a nadrág alsó részén
többfunkciós zsebek
a derékrész oldalt gombokkal állítható
kalapács tartó hurok
kantáros nadrág, állítható 
műanyag csattal
elasztikus vállpánt
CORDURA® kontrasztos színekben

elasztikus vállpánt

CORDURA®

máanyag csattal

állítható kantár

retroláthatósági

szalag

gombbal állítható

derékrész

gombbal állítható derékrész többfunkciós zsebek

Vászonkötés, 65 % poliészter, 

35 % pamut, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
161
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HV ENERGY 9V2

97 98

HV PROTECT 1V9

97 98

HV BRIGHT 9V3

97 98

400

400

300HIGH-VISIBILITY

NEW

NEW

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

fényvisszaverő szalaggal

egy méretben  (45 x 34 cm)

praktikus hátizsák fl uoreszkáló anyagból
fényvisszaverő szalaggal
fényvisszaverő részek a hátizsák sarkaiban
két összehúzó zsinórral
belső cipzáros zseb

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

3M -es fényvisszaverő szalaggal

S - 3XL

unisex Környakas póló, fl uoreszkáló színekben 
pamut réteg a belső oldalon, a kényelmes viseletért
a nyakrész 1:1 bordás kötéssel, 100 % poliészterből
oldalvarrásos szegélyek
hitelesített 3M fényvisszaverő szalag
Az EN ISO 20 471:2013 szabványnak megfelelően
hitelesítve – láthatósági ruházatok ( 3. osztály )
megfelel az EN ISO 13 688:2013 szabványnak
– munkavédelmi ruházat

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (2. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

fl uoreszkáló

anyag

fényvisszeverő

szalag

tépőzárral

állítható

oldalvarrás

3M fényvisszaverő

szalag

vállvarrás

összehúzó

zsinórral

Lánc kötés, Fluoreszkáló 100 % poliészter, 120 g/m²,

Fényvisszaverő szalag

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

láthatósági mellény
középen elülső tépőzárral zárható
az EN ISO 20 471:2013 szabványnak megfelelően
hitelesítve – láthatósági ruházatok (2. osztály)
az EN ISO 13 688:2013 szabványnak megfelelően
hitelesítve – munkavédelmi ruházat
hitelesített fényvisszaverő szalag

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (2. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

167. o

KO L L E K C I Ó

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
163



HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

400

400

Polár , 100 % poliészter, 280 g/m², 

3M fényvisszaverő szalag

M - 3XL

polár dzseki fl uoreszkáló színekben, cipzárral
két elülső cipzáros zsebbel
a tasakos zsebek egészen az alsó szegélyig érnek
alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható
az ujjak mandzsettái elasztikus anyagból készültek
akasztófüllel ellátva
külső rész bolyhosodás ellen kezelve
hitelesített 3M fényvisszaverő szalag
Az EN ISO 20 471:2013 szabványnak megfelelően
 hitelesítve – láthatósági ruházatok ( 3. osztály )
Az EN ISO 13 688:2013 szabványnak megfelelően
 hitelesítve– munkavédelmi ruházat

Single Jersey, fésült külső rész, 100 % poliészter,

300 g/m², 3M fényvisszaverő csíkokkal

M - 3XL

pulóver fl uoreszkáló színekben, rugalmas mandzsettával
fésült belső oldal
alsó szegély, mandzsetta és nyakszegély 1:1 bordás kötésű
hitelesített 3M fényvisszaverő szalag
Az EN ISO 20 471:2013 szabványnak megfelelően
hitelesítve – láthatósági ruházatok ( 3. osztály )
Az EN ISO 13 688:2013 szabványnak megfelelően
hitelesítve– munkavédelmi ruházatbordás kötés

elasztikus

zsinórral

állítható

Cipzár 

a teljes

hosszon

vállvarrás

3M elasztikus húzózsinor elasztikus zsinórral állítható

3M fényvisszaverő

csík

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (3. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (3. osztály)

EN ISO 13 688
védőruházat

165
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HV PRACTIC 5V9

HV BRIGHT 9V4

HV REFLEX 3V5

HV TWISTER 3V8

97

97

97

97

98

98 98

300400

400

NEW

NEW

Polár, 100 % poliészter, 240 g/m²

1 méret

LInterlock pique, fl uoreszkáló 100 % poliészter, 120 g/m²,

Fényvisszaverő szalag

31 (VP 101 – 119 cm), 32 (VP 122 – 134 cm)

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

állítható

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

fényvisszaverő szalaggal

1 méret (50 x 26 cm)

láthatósági gyerek mellény
középen elülső tépőzárral zárható
az EN 1150:1999 szabványak megfelelően hitelesítve
- munkavédelmi ruházat - Láthatósági mellény
nem professzionális használatra
hitelesített 3M fényvisszaverő szalag

fényvisszaverő szalaggal ellátott sál
az alsó rész mindkét oldalon varrott
többfunkciós (csomagoláson feltüntetett
viselési lehetőségek)

163. o

EN 1150
jól láthatósági 
védőruha nem

szakmai használatra

fl uoreszkáló, unisex, 2 in 1 polár sapka
(használható nyakmelegítőként)
felső részen zsinórral összehúzható
külső rész bolyhosodás ellen kezelve

6 paneles sapka fl uoreszkáló színekben
fényvisszaverő csíkkal a sildjén
refl excsíkokkal varrt, tépőzárral állítható méret
hímzett szellőzőnyílásokkal ellátva

Újdonság. További információt a készletre érkezésről a kereskedelmi osztály nyújt. 
167
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Minőségi anyagok, odafi gyelés a részletekre, elegancia. Ez jellemzi 
a MALFINI® luxus kollekció tagjait, amelynek köszönhetően már 
5 éve elnyertük legigényesebb ügyfeleink elégedettségét. Nagy 
hangsúlyt helyezünk a termékekre, legyen szó a tervezésről, 
anyagválasztásról vagy egyedi, az általános divatirányzatoknak 
megfelelő színkombinációk kiválasztásáról. Mindezt azzal a céllal 
tesszük, hogy egy tökéletes, nagyszerű terméket alkossunk, ami 
amellett hogy kényelmes, elegáns viselet is.
 
Ebben az évben 4 új termékkel bővítettük MALFINI® kollekciónkat, 
amelyek révén kimutathatja egyedi stílusát. Az elegáns DYNAMIC 
és FLASH férfi  és női ingeket úgy terveztük, hogy kényelmes 
legyen, mégis magabiztosságot sugalljon.

A MALFINIRŐL

www.malfi ni.info



0100 71 77 83 0100 71 77 83

FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ 256

COLLAR UP
Divatos, férfi  rövid ujjú, galléros póló, 
különböző színű díszítő elemekkel. 

a gallér és az ujjak szélei 1:1 bordás kötésűek

a belső nyakrészen eltérő színű szalag

2 darab Malfi ni logóval díszített gomb

eltérő színben szőtt szalag a gombolópántnál

a hasítékok belső oldalán szövött díszítő szalag

Pique, 100 % pamut, 215 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - XXXL

NŐI GALLÉROS PÓLÓ 257

COLLAR UP
Divatos, női, rövid ujjú, galléros póló, különböző 
színű díszítő elemekkel. 

a gallér és az ujjak szélei 1:1 bordás kötésűek

a belső nyakrészen eltérő színű szalag

4 darab Malfi ni logóval díszített gomb

eltérő színben szőtt szalag a gombolópántnál

elegáns, karcsúsított szabás, a hasítékok belső oldalán 
szövött díszítő szalag

Pique, 100 % pamut, 215 g/m2 

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - XXL

171170



0100 710100 70 71

FÉRFI PÓLÓING 251

PERFECTION PLAIN
Egyszerű, mégis elegáns, bármilyen alkalomra 
megfelelő pólóing.

1:1 bordázott kötésű gallér és ujjvégek kontrasztos csíkkal

dekoratív, szőtt szalag a nyakrész belső részén és az alsó 
hasíték vonalán

megerősített vállpánt

gombolópánt 3 darab, Malfi ni emblémával díszített gombbal

5 % elasztán tartalommal a még jobb formatartásért

Pique, 95 % pamut, 5 % elasztán, 200 g/m2

•
• 
• 
• 
• 
•

DESIGN

NŐI GALLÉROS PÓLÓ 253

PERFECTION PLAIN
Elegáns, galléros póló karcsúsított szabással, 
amely könnyedén kiemeli a női vonalakat.

1:1 bordázott kötésű gallér és ujjvégek kontrasztos csíkkal

dekoratív, szőtt szalag a nyakrész belső részén és az alsó 
hasíték vonalán

megerősített vállpánt

gombolópánt 5 darab, Malfi ni emblémával díszített gombbal
 
5 % elasztán tartalommal a még jobb formatartásért

Pique, 95 % pamut, 5 % elasztán, 200 g/m2

•
•
• 
• 
• 
•

DESIGN

S - XLS - XXL

173172



0100 02 71 0100 12* 71 77

FÉRFI PÓLÓING MERCERIZÁLT 259

GRAND
A mercerizált pamutnak köszönheti selymes csillogását 
a rövid ujjú, férfi  galléros póló. Elegáns viselet.

1:1 bordás kötésű gallér különböző színű csíkokkal díszítve

megerősített vállszalag

a belső nyakrészen eltérő színű szalag

a hasítékok belső oldalán szövött díszítő szalag

3 darab Malfi ni logóval díszített gomb

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

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - XXXL

FÉRFI GALLÉROS PÓLÓ 258

CONTRAST STRIPE LS
Stílusos, hosszú ujjú, férfi  galléros póló 
különböző színű díszítő elemekkel.

5 % elasztán tartalommal a jobb formatartásért

a belső nyakrészen eltérő színű szalag

2 darab Malfi ni logóval díszített gomb

az alsó része eltérő színű csíkkal díszítve

a mandzsetták egy-egy gombbal ellátva

Pique, 95 % pamut, 5 % elasztán, 200 g/m2

•
•
•
•
•
•
S - XXXL

DESIGN

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

175174



0100 820100 82

NEW NEW

NŐI BLÚZ 261

FLASH SS
Elegáns, női, rövid ujjú blúz,  formázott 
alsó szegéllyel.

FÉRFI ING 260

FLASH SS
Elegáns, férfi , rövid ujjú slim fi t póló, formázott 
alsó szegéllyel.

női rövid ujjú blúz

gyöngy gombok a felső résszel megegyező színben

redőzött csípő és mellrész

formázott alsó szegély

hátrtész kettős szabással

Vászonkötés, 75 % pamut, 21 % polyamid,
4 % elasztán, 110 g/m²

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - 2XL

férfi  rövid ujjú ing

gyöngy gombok a felső résszel megegyező színben

kétszeres inggallér

hátrész kettős szabással

redőzött hátrész

formázott alsó szegély

Vászonkötés, 60 % pamut, 40 % poliészter,
105 g/m², testre simuló

•
• 
•
• 
•
• 
•
S - 2XL

DESIGN

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

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

NEW NEW

177176



0100 820100 82

NEW NEW

NŐI BLÚZ 263

DYNAMIC LS
Elegáns, női, hosszú ujjú blúz, formázott
alsó szegéllyel.

női hosszú ujjú blúz

az ujjak 2 gombbal állítható madzsettákban végződnek

az ingujj alsó része dekoratív hasítékkal van díszítve

gyöngy gombok a felső résszel megegyező színben

hátrész dupla hajtással

redőzött csípő és mellrész

formázott alsó szegély

Vászonkötés, 75 % pamut, 21 % polyamid, 4 % elasztán, 110 g/m²

•
•
•
•
•
• 
• 
•

DESIGN

S - 2XL

FÉRFI ING 262

DYNAMIC LS
Elegáns, férfi , hosszú ujjú slim fi t póló, 
formázott alsó szegéllyel.

férfi  hosszú ujjú ing

az ujjak egy gombbal állítható, duplán hajtott madzsettában végződnek

gyöngy gombok a felső résszel megegyező színben

redőzött hátrész

kétszeres inggallér

hátrész kettős szabással

formázott alsó szegély

Vászonkötés, 60 % pamut, 40 % poliészter,  105 g/m², testre simuló

•
• 
•
• 
•
• 
• 
•

DESIGN

S - 2XL

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

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

NEW NEW

179178
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FÉRFI FELSŐ 452

VOYAGE
Cipzárral összehúzható, férfi  felső kapucnival, jól 
illeszkedik, eltérő színű díszítő elemekkel ellátva.

eltérő színű fém cipzár Malfi ni logóval dekorálva 

bélelt, zsinórral összehúzható kapucni

raglán ujjak dekoratív díszítő varrással

a belső nyakrészen eltérő színű szalag

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

Single Jersey, 100 % pamut, 320 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - XXXL

NŐI FELSŐ 451

VOYAGE
Cipzárral összehúzható, női felső kapucnival, jól 
illeszkedik, eltérő színű díszítő elemekkel ellátva.

eltérő színű, fém cipzár Malfi ni logóval dekorálva 

bélelt, zsinórral összehúzható kapucni

raglán ujjak, dekoratív díszítő varrással

a belső nyakrészen eltérő színű szalag

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

Single Jersey, 100 % pamut, 320 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

XS - XXL

*Anyagösszetétel a 12-es szín esetében: 85 % pamut, 15 % viszkóz *Anyagösszetétel a 12-es szín esetében: 85 % pamut, 15 % viszkóz
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FÉRFI PÓLÓ 150

ACTION
A vállrészen lévő szokatlan dísztűzésnek és
a kitűnő kidolgozásnak köszönhetően
a klasszikus póló új megvilágításba kerül.

a vállrészen díszítő öltések 

vékony, bordás kötésű nyakszegély

5 % elasztántartalommal a még jobb formatartásért

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán, 180 g/m2

•
•
•
•

DESIGN

S - XXL

FÉRFI SZABADIDŐ SOFTSHELL KABÁT 550

CASUAL
Férfi  szabadidő dzseki, a softshell anyag divatos 
kombinációjával. 

2 fajta softshell anyagból

az alsó szegélyen poliészteres szalag található 

Softshell, 100 % poliészter, polár 350 g/m2, 100 % poliészter
Softshell, 96 % poliészter, 4 % elasztán
bélés: 100 % poliészter

•
•
•

DESIGN

S - XXL
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TÖRÖLKÖZŐ 951 FÜRDŐLEPEDŐ 952

BAMBOO TOWEL BAMBOO TOWEL
Kis méretű törölköző, minőségi bambusz frottír
anyagból. Kellemesen puha, erős nedvszívó
képességgel bír.

Kis méretű fürdőlepedő, minőségi bambusz 
frottír anyagból. Kellemesen puha, erős nedvszívó 
képességgel bír.

szatén fonallal díszített bordűr

a címke akasztóként használható

Frottír, 70 % bambusz, 30 % pamut, 450 g/m2

szatén fonallal díszített bordűr

a címke akasztóként használható

Frottír, 70 % bambusz, 30 % pamut, 450 g/m2

•
•
•

•
•
•

DESIGN DESIGN

50 x 100 cm 70 x 140 cm 
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FÜRDŐKÖPENY UNISEX 953

BAMBOO BATHROBE
Unisex köntös, minőségi bambusz frottír anyagból. 
Kellemesen puha, erős nedvszívó képességgel bír.

szatén fonallal díszített kimonó gallér

a mandzsetták is dekoratív varrással díszítve

két zsebbel, övvel és akasztóval ellátva

hímzésre alkalmas, nagyszerű ajándék

Frottír, 70 % bambusz, 30 % pamut, 450 g/m2

•
•
•
•
•

DESIGN

S, L

00

FÜRDŐLEPEDŐ 950

BAMBOO GOLF TOWEL

szatén fonallal díszített bordűr

a címke akasztóként használható

Frottír, 70 % bambusz, 30 % pamut, 450 g/m2

•
•
•

DESIGN

30 x 50 cm

Kis méretű törölköző, minőségi bambusz frottír anyagból. 
Kellemesen puha, erős nedvszívó képességgel bír.
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ANYAG ÚTMUTATÓ
SINGLE JERSEY
Finom vetülékrendszerű kötés, jellegzetes fa alakú szemszárakkal a színén és szemlábakkal a fonákán. A kötésmód kitűnik rugalmasságával, 
puhaságával és egyszerű lebonthatóságával. A kötésnél használt fonal nagy hatással van az anyag minőségére. Az ADLER® termé-
kekhez felhasznált fonalak minőségi gyűrűsfonással készültek. Az anyag nyomásra és hímzésre egyaránt alkalmas. A termék különböző 
tömegsűrűséggel készítve (135 – 200 g/m2).

PIQUE 
Vetülékrendszerű mintás szövet, plasztikus geometriai mintával. A kétszínoldalas kötés alsó fonalszállal kitöltve, biztosítja a lehető legkisebb 
nyúlást az anyag szélességében. Nyomásra és hímzésre egyaránt alkalmas. A termék különböző tömegsűrűséggel előállítva (170 – 220 g/m2).

INTERLOCK PIQUE
A láncrendszerű Interlock mintás kelme, sima és fordított szemek kombinációiból áll. A kelme egyik oldala sima, a másikon sávolyszerű csíkozás 
látható. Simább felületű, teltebb, de kevésbé nyúlékony, mint az egyszerű 1/1 bordás kötésű kelme. A termék különböző tömegsűrűséggel 
előállítva (150 g/m2).

POLÁR
Vetülékrendszerű kötés, jellegzetes, sűrűn bolyhozott puha felülettel, kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal minden időjárásnál. Az izzadságot 
kivezeti a kelme felületére, de ugyanakkor megakadályozza a szél behatolását. Alkalmas hímzésre és lézeres gravírozásra. A termék különböző 
tömegsűrűséggel előállítva (250 – 360 g/m2).

BÉLÉS 
Vetülékrendszerű kötés, jellegzetes fa alakú szemszárak a színén és szemlábak a fonákján. A kötés bélésfonal hozzáadásával készült, amely az 
anyag fonákján van vezetve. A hozzáadott fonal növeli az anyag nedvszívóképességét, térfogatát, és tartását. A hozzáadott térfogatnövelő és 
puha fonalakat a jobb hőszigetelés kedvéért bolyhosítják. Nyomásra és hímzésre egyaránt alkalmas. A termék különböző tömegsűrűséggel 
előállítva (250 – 320 g/m2).

SOFTSHELL 
A softshell korszerű, sportos, szabadban végzett testmozgáshoz való öltözetekhez alkalmas, laminált kelme. Megkülönböztetünk membránnal 
ellátott, illetve membrán nélküli kivitelezést. A laminált kelméből készült öltözék könnyű, jó hőszigetelésű, rugalmas, s egyben magas 
ellenállóképességgel rendelkezik. A membránnal ellátott softshell vízálló, emellett légáteresztő is. A termék különböző tömegsűrűséggel 
előállítva (210 – 300 g/m2).

FROTTÍR
Hurkolt szövet, minőségi pamutból (350–450g/m2) tömegsűrűséggel, nagyon puha, kiváló nedvszívó, erős hurkolással mindkét oldalon.

VÁSZON
A vászonkötés szövete erős, szabályosan ismétlődő kötés. Nem képez mintát, sima, és nyomásra valamint hímzésre egyaránt alkalmas. 
Tulajdonságait kipróbálhatják női blúzainknál. Ezt a terméket minőségi fésült vagy koptatott pamutból, PES vagy PAD-ból állítják elő.

BAMBUSZ SZÖVET
antibakteriális és gombaölő hatással rendelkezik. A bambuszból készült törölköző erősebb és 3X nagyobb a nedvszívó képessége, mint 
a pamutból készült termékeknek. Mosás alatt ne használjön öblítőt, mert csökkenti az anyag nedvszívó hatását!

PUPLIN
Könnyű, puha, rugalmas gyapjú típusú szövet, enyhe keresztirányú bordázottsággal. Fésült gyapjúfonalból szövik vászonkötésben. A bordá-
zottságot a vetüléksűrűségnél nagyobb láncsűrűség idézi elő. Női ruhákat és blúzokat készítenek belőle. Az elnevezés a francia „popeline“ 
szóból származik, aminek jelentése: pápai, ugyanis ilyen szövetet eredetileg selyem lánc- és gyapjú vetülékfonalakból Avignonban, a pápa ak-
kori székhelyén készítettek. Használata: női blúzok, férfi  ingek és kabátok. A termék különböző tömegsűrűséggel előállítva (120 – 125 g/m2).

CORDURA® CLASSIC
Az INVISTA szigorú szabványai alapján készült anyag, amely hatékonyabban ellenáll a szakadásnak, kopásnak, mint bármely más szövet. 
Ellenállósága biztosítja a hosszú élettartamat. 
CORDURA® az INVISTA bejegyzett, tartós anyagú terméke.

SÁVOLY
A sávolykötés szövetében a kötéspontok átlósan helyezkednek el, és szabályosan ismétlődnek. A sávolykötés szövete lazább, jobban melegít, 
puhább és rugalmasabb a megmunkálás során, mint a vászon, alkalmas nyomásra és hímzésre. A termék minőségi, fésült pamut, koptatott 
pamut, vagy poliészter keverékből készül.

3M™ SZALAG 
Növeli a személyek  láthatóságát, illetve csökkenti a balesetek bekövetkeztének esélyét.A 3M technológia lényege, hogy egy speciális  tükrös 
felületre, mikroszkópikus méretű üveggyöngyökkel ellátott réteget helyeznek el, így 1 cm2   felület, akár 30.000 üveggyöngyöt is tartalmazhat. 
Az apró gyöngyök biztosítják a fényvisszaverő anyagra érkező fény visszajuttatását a fényforráshoz, ezáltal növelve a láthatóságot.
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LM

164 – 172 172 – 180

90 – 98

102 – 110

74 – 82

90 – 98

98 – 106

191

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

DUO KONCEPCIÓ
A termékből férfi  és női változat  is elérhető.

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

BOLYHOSODÁS ELLENI KEZELÉS 
Az eljárás nagymértékben csökkenti az anyag bolyhosodását.

ELASZTÁN 
A műszálas rostok poliuretánt tartalmaznak, amely biztosítja az anyag ma-
gasfokú rugalmasságát.  Az elasztánt tartalmazó ruházat hatékonyabban 
reagál a test mozgására.. Már néhány százalék elasztán nagyban javítja az 
anyag tulajdonságait.

SZÉLÁLLÓ 
Az anyagösszetétel megakadályozza a szél behatolását a szöveten keresztül.

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

LÉGÁTERESZTŐ  
A minősítéshez szükséges adatok g/m2-ben  24 órára vonatkoztatva kerül-
nek  meghatározásra.  Azt jelzik, hogy az anyag hány gramm nedvességet 
képes átengedni négyzetméterenként 24 óra alatt. Magasabb érték, ha-
tékonyabb légáteresztő képességet jelöl.

TEAR OFF
Kitéphető címke 

DUO

ÚJDONSÁG  

FÉRFI  

ÚJ SZÍN  

NŐI

UNISEX

GYEREK

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

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

Új termék. További információkat a raktárba érkezésről
a Kereskedelmi osztály nyújt.

Új, kibővített színek. További információkat a raktárba érkezésről
a Kereskedelmi osztály nyújt.

JELÖLÉSEK

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

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

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

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

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

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

EN 13402-3 norma szerinti követelmény

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

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

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

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

Kor 4 6 8 10 12
magasság 110 122 134 146 158

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

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

csípő méret 61 67 72 78 86

háthossz 25 29 31 34 38

Méret kód
4 éves 08

6 éves 09

8 éves 10

10 éves 11

12 éves 07

XS 12

S 13

M 14

L 15

XL 16

2XL 17

3XL 18

4XL 19

5XL 20

Nők

Méret kódok:

Példa a testalkat méreteinek
maximális kiterjedésére.

- fi úk - lányok

Kérjük, adja meg a termék rendelési 
számátaz alábbi formátumban:
termék kódja - termék színe - méret kód
Példa: 

BASIC Póló fekete színben, M-es méretben = 129-01-14

Gyerekek

Méret
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

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

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

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

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

Férfi ak

MÉRETTÁBLÁZAT
A táblázatban szereplő adatok az egyén méreteit mutatják, nem a ruha méreteit.
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10 11

fehér

marlboro piros

piros

párizsi kék

camoufl age brown

mandula

azúrkék

türkiz

világosszürke 

rózsaszínvilágos khaki

denimsötét türkiz

natúr

bíborszín

fekete

világosszürke

homok

csokoládébarna

camoufl age green

nugát

neon sárga

zöldalma

égszínkék

sárga

army

lime

fehér

narancssárga

fényvisszaverő sárga

fukszia vörös

tengerkék

tengerkék

antik ezüst

ezüst

khaki

borsózöld

sötét palakő

kávé

military

snorkel blue

neon narancssárga

petrol blue menta

dark navy

fűzöld

levendula

királykék

málna

fekete

ebony gray

sötétszürke melírozott

borostyán

fényvisszaverő 
narancssárga

knit gray

light blue

light anthracite

smaragdzöld

üvegzöld

acélszürke

camoufl age gray

lila

sötétszürke melírozott

bordó

fukszia

antracit melírozott

jégszürke

11-4800 TPX

19-1764 TPX

18-1763 TPX

18-4140 TPX

11-0105 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

18-1321 TPX

809 C

15-0545 TPX

14-4121 TPX

13-0859 TPX

19-0618 TPX

13-0550 TPX

11-4800 TPX

17-1464 TPX

18-2336 TPX

19-4023 TPX

19-4023 TPX

17-0000 TPX

18-0316 TPX

15-6437 TPX

18-0510 TPX

19-1314 TPX

19-0419 TPX

19-4049 TPX

811 C

19-4241 TPX 13-5414 TPX

19-4013 TPX 14-4110 TPX

19-3906 TPX

17-6030 TPX

16-3815 TPX

19-3952 TPX

18-2120 TPX

19-0303 TPX

19-0000 TPX

16-1350 TPX

17-5029 TPX

19-6311 TPX

18-4005 TPX

19-3536 TPX

18-1643 TPX

19-2024 TPX

14-0000 TPX

ADLER®  termékek

MALFINI®  termékek

petrol blue
19-4241 TPX

ombre blue
19-4014 TPX

formula red
19-1763 TPX

PICCOLIO®  termékek

RIMECK®  termékek

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

fehér

üvegzöld

világos khaki

sötét palakő

11-4800 TPX

19-6311 TPX

16-0518 TPX

18-0510 TPX

fekete

piros

army

neon sárga

19-0303 TPX

18-1736 TPX

19-0618 TPX

809 C

tengerkék

sötétszürke melírozott

bíborszín

neon narancssárga

19-4023 TPX

17-2036 TPX

811 C

világosszürke melírozott

azúrkék
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