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Na úplnom začiatku v roku 2000 sme 
si stanovili trojicu zásad. Že budeme 

prinášať klientom výrobky v špičkovej 
kvalite, s prepracovaným designom

a s výnimočným zákazníckym servisom. 
Netušili sme, že skôr než ADLER® do-
siahne plnoletosti, stane sa najväčšou 

značkou reklamného textilu v strednej 
Európe. Vážime si to, ale nespíme na 

vavrínoch. Stále toho ostáva ešte mnoho 
objaviť, vymyslieť, vytvoriť.

A preto je aj rok 2017 v spoločnosti 

ADLER® plný noviniek a inovácií.

Po dlhých mesiacoch vývoja predsta-

vujeme exkluzívnu značku pracovných 

odevov RIMECK® i zbrusu nové mo-

dely v kolekciách PICCOLIO®

a MALFINI®. Naše produkty pritom 

dnes mieria k zákazníkom už do 19 

krajín Európskej únie. Sme veľmi 

radi, že môžeme za súčasť našej veľkej 

rodiny považovať i Vás. Ďakujeme!

značkový
reklamný
textil

Všetky produkty značky ADLER® 
prechádzajú skúšobnými testami
a nesú pečať kvality Oeko-Tex 
Standard 100. Tento medzinárodne 
uznávaný certifi kát potvrdzuje, 
že žiadny z použitých textilných 
materiálov neobsahuje látky, ktoré 
by boli škodlivé ľudskému zdraviu 
a životnému prostrediu.

Integrácia sociálnych
a environmentálnych faktorov 
v celom procese výroby je nevy-
hnutnou súčasťou našej fi lozofi e. 
Zlepšovanie pracovných podmienok 
a dodržiavanie noriem bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci je niekedy 
nekončiacim procesom.

Značka ADLER® patrí do po-
predných európskych asociácií 
združujúcich profesionálov 
v odbore. Neustále tak spoločne 
vyvíjame svoje know -how 
a participujeme na významných 
odborových veľtrhoch, kde sa 
môžete s produktmi osobne 
zoznámiť.

Prispievajme spoločne
k trvalo udržateľnému rozvoju 
a šetrnosti k životnému pros-
trediu. Ekologická recyklácia 
a likvidácia elektroodpadu je preto 
nevyhnutným predpokladom. 
Posilňujme povedomie o ekolo-
gickom správaní vo svojom okolí
a príroda to ocení.

kvalitadesign
komfort

Kvalita a inovácia sú dve základné 
charakteristiky typické pre 
značkový reklamný textil ADLER®. 
Od kvality produktov sa odvíja 
jeho úžitková hodnota, inovácia 
odráža najnovšie trendy.

Produkty značky ADLER® sú dostup-
né už v 19 krajinách Európskej únie. 
Spokojných zákazníkov, ktorí oceňujú 
rýchlosť dodania a kvalitu služieb, tak 
nájdete vo všetkých kútoch Európy.

Skladová dostupnosť produktov 
a s ňou súvisiaca rýchlosť doda-
nia, patrí medzi hlavné výhody, 
ktoré ocení každý zákazník. 
Vďaka modernému logistic-
kému centru je pripravených na 
expedíciu viac ako 14,5 miliónov 
kusov textilu.

Vyberte si zo širokej škály rôznych 
druhov potlače, výšivky a custo-
mizácie textilu ADLER®. Sieťotlač, 
digitálna potlač, sublimácia, 
laserové gravírovanie, aplikovaná 
výšivka, lisovanie alebo trblietavé 
kamienky - výber je len na Vás.

KVALITA
PRODUKTOV

ZÁKAZNÍCKY
SERVIS

14,5 MILIÓNOV
KUSOV TOVARU
SKLADOM

POTLAČ
A VÝŠIVKA
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POTLAČ

DIGITÁLNA TLAČ

LASEROVÉ
GRAVÍROVANIE

SUBLIMAČNÁ
TLAČ

VÝŠIVKA/
APLIKOVANÁ
VÝŠIVKA

SIEŤOTLAČ -
PRIAMA
TLAČ

LISOVANIE

SIEŤOTLAČ -
TRANSFEROVÁ 
TLAČ

TRBLIETAVÉ
KAMIENKY

Ideálna technológia pre tlačové 

zákazky v nízkom náklade. nie 

sú potrebné žiadne predtlačové 

prípravy. Priamu potlač textilu 

robíme na najmodernejšej tlačiarni 

kornit. tlačí sa špeciálnymi 

pigmentovanými atramentami na 

vodnej báze. Garantovaná odolnosř 

potlače voči praniu je do 30 °C. Tlač 

je žehliteľná.

Vhodná na textílie zo syntetických 

vlákien. Disperzné farbivo sa natlačí 

na papierovú podložku, z ktorej 

prechádza na textíliu vo forme pár. 

Potlač sa nemusí fi xovať, stálosť 

farieb je veľmi dobrá, napodobe-

niny (podstatne drahšieho) pestro 

tkaného tovaru sú sotva rozoznateľné 

od originálu. Táto metóda potlače 

je veľmi vhodná na prenesenie 

fotografi í, ale aj grafi ky, ktorá však 

musí byť uzatvorená v tvare štvorca 

alebo obdĺžnika.

Najstaršia a doposiaľ najefektívnejšia 

technológia potlače textilu. Robíme 

ju strojovo, čím dosahujeme vysokú 

dennú produkciu (až 15 000 tlačí)

a rovnakú kvalitu potlače v priebehu 

celej realizácie tlačovej zákazky. Touto 

technológiou sme schopní realizovať 

prakticky všetky tlačové motívy, od 

jednoduchých až po fotorealistické. 

Garantovaná odolnosť potlače 

voči praniu je do 40 °C. Tlač nie je 

žehliteľná.

Jedna z tlačových metód, pri ktorej 

sa najprv motív natlačí na špeciálnu 

prenosovú fóliu, pretlačí sa lepidlom 

a následne prežehlí na textil. Používa 

sa najmä pri tlači na čiapky

a produkty, ktoré nie je možné 

potlačiť priamo. Nie je možné 

aplikovať na vodoodpudivé

materiály. Tlač nie je žehliteľná.

Špeciálnu technológiu je možné 

použiť na tričká, čiapky a polokošele 

v ľubovoľnej veľkosti motívu alebo 

farebnej kombinácii. Kamienky sú 

k dispozícii v čírom aj nepriehľadnom 

variante, vo veľkostiach – 1,5 až 

8 mm. Minimálny odber je 100 

kusov textilu s aplikáciou. Produkty 

zdobené týmto spôsobom sa perú 

naruby pri 40 °C.

Novodobá technológia umožňujúca 

rezanie vrstiev textilného materiálu 

laserovým lúčom. Jedinečný, zatiaľ 

neopozeraný branding fl eecových 

produktov.

Veľmi kvalitný spôsob prezentácie 

motívu, loga či sloganu na textilných 

produktoch. Aby sme mohli vyšiť 

určitý motív na produkt, je potrebné 

vytvoriť vyšívací program. Pre tvorbu 

tohto programu musíme dostať kva-

litnú dátovú predlohu (tif, cdr, pdf), 

Váš motív je následne prenesený do 

programu vyšívacieho stroja. Motív 

sa našíva priamo na produkt alebo je 

možné vytvoriť aplikovanú výšivku, 

ktorá je následne umiestnená na 

produkt.

Vhodné pre produkty zo 100 % 

bavlny bez gombíkov a zipsov, ktoré 

by sa tlakom mohli poškodiť. Táto 

technológia umožňuje zalisovať 

produkty do Vami zvoleného tvaru 

a urobiť z nich týmto spôsobom ne-

obvyklý darček či reklamný predmet. 

Môžete voliť z knižnice tvarov alebo 

zaslať Váš vlastný.

MATERIÁL

Podľa svojich odpovedí potom vyberte to pravé pre Vás:

Pri výbere Vášho produktu vždy zvážte účel použitia.
Potrebujete fi remné, pracovné či športové oblečenie?
Ako často ho budú jeho užívatelia nosiť a za akých podmienok?

Výber je len na vás!

bavlna, polyester, polyamid,
elastan a pod.

v závislosti na materiáli máte
na výber od 135 g/m2

až po 360 g/m2

vzor alebo väzba pleteniny
a tkaniny (single jersey, fl eece,
pique, froté, plátno, keper,
softshell a pod.)

farby a farebné kombinácie strihové a technologické
vyhotovenie výrobku

Váš výrobok môžeme ďalej doplniť
potlačou, výšivkou, aplikovanou
nášivkou, papierovými visačkami
či individuálnym balením.

GRAMÁŽ VÄZBA

FARBA STRIH CUSTOMIZÁCIA

AKO SI VYBRAŤ TEN
SPRÁVNY PRODUKT?

CUSTOMIZÁCIA

32



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

košeľa pánska

NOVINKY
2017

tričko pánske

polokošeľa detská

košeľa pánskatričko unisex

legíny dámske

blúzka dámskapolokošeľa pánska

tepláky dámske

fleece pánska

NOVÁ FARBANOVÉ FARBY

NOVINKY
2017

LIGHT BLUE 82 
14-4110 TPX

RUŽOVÁ 30
14-2311 TPX

EBONY GRAY 94 
19-0000 TPX

MÄTOVÁ 95
13-5414 TPX

blúzka dámska
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ADLER® nové farby a veľkosti pre rok 2017. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie.

NOVÉ VEĽKOSTINOVÉ FARBY

129 BASIC TRIČKO PÁNSKE

134 BASIC TRIČKO DÁMSKE 

137 HEAVY NEW TRIČKO UNISEX

101 CLASSIC TRIČKO UNISEX

145 ELEMENT TRIČKO UNISEX

111 HEAVY V-NECK TRIČKO UNISEX

803 SAILOR TRIČKO UNISEX

109 COLORMIX TRIČKO UNISEX

141 GLANCE TRIČKO DÁMSKE

122 PURE TRIČKO DÁMSKE 

128 DREAM TRIČKO DÁMSKE

123 LOVE TRIČKO/ŠATY DÁMSKE

136 TRIUMPH TIELKO DÁMSKE 

203 PIQUE POLO POLOKOŠEĽA PÁNSKA

210 PIQUE POLO POLOKOŠILE DÁMSKÁ

215 COTTON HEAVY POLOKOŠEĽA PÁNSKA

202 SINGLE J. POLOKOŠEĽA UNISEX

501 JACKET FLEECE PÁNSKA

504 JACKET FLEECE DÁMSKA

503 JACKET FLEECE DETSKÁ

518 NEXT FLEECE VESTA UNISEX

140 FANTASY TRIČKO DÁMSKE

217 VICTORY POLOKOŠEĽA UNISEX

4XL, 5XL

3XL

3XL, 4XL

3XL, 4XL

XS

4XL

XS

3XL

2XL

3XL

3XL

XS

2XL

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

2XL

12 ROKOV

3XL

2XL

2XL, 3XL

129 BASIC TRIČKO PÁNSKE

134 BASIC TRIČKO DÁMSKE 

137 HEAVY NEW TRIČKO UNISEX

110 HEAVY TRIČKO UNISEX

132 CLASSIC NEW TRIČKO PÁNSKE

133 CLASSIC NEW TRIČKO DÁMSKE

145 ELEMENT TRIČKO UNISEX

109 COLORMIX TRIČKO UNISEX

131 INFINITY TRIČKO UNISEX

141 GLANCE TRIČKO DÁMSKE

122 PURE TRIČKO DÁMSKE 

128 DREAM TRIČKO DÁMSKE

123 LOVE TRIČKO/ŠATY DÁMSKE

136 TRIUMPH TIELKO DÁMSKE

127 ELEGANCE TRIČKO DÁMSKE LS

135 CLASSIC NEW TRIČKO DETSKÉ

138 BASIC TRIČKO DETSKÉ

148 INFINITY TRIČKO DETSKÉ

203 PIQUE POLO POLOKOŠEĽA PÁNSKA

210 PIQUE POLO POLOKOŠILE DÁMSKÁ

211 SINGLE J. LS POLOKOŠEĽA PÁNSKA

506 JACKET HI-Q FLEECE UNISEX

501 JACKET FLEECE PÁNSKA

504 JACKET FLEECE DÁMSKA

503 JACKET FLEECE DETSKÁ

518 NEXT FLEECE VESTA UNISEX

522 PERFORMANCE SOFTSHELLOVÁ BUNDA PÁNSKA 

521 PERFORMANCE SOFTSHELLOVÁ BUNDA DÁMSKA

515 COOL BUNDA PÁNSKA

514 COOL BUNDA DÁMSKA

124 FANTASY TRIČKO PÁNSKE

140 FANTASY TRIČKO DÁMSKE

140 FANTASY TRIČKO DETSKÉ

305 6P ŠILTOVKA UNISEX

306 6P SANDWICH ŠILTOVKA UNISEX

903 TERRY TOWEL 450 UTERÁK 

905 TERRY BATH TOWEL 450 OSUŠKA

907 TERRY HAND TOWEL 350 MALÝ UTERÁK 

908 TERRY TOWEL 350 UTERÁK 

909 TERRY BATH TOWEL 350 OSUŠKA 

900 SMALL NÁKUPNÁ TAŠKA
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LUXURY COLLECTION BY ADLER

U

Kolekcia značkového reklamného textilu ADLER® ponúka s príchodom 
novej sezóny 98 modelov vo viac než 3 000 farebných a veľkostných 
kombináciách. Všetky modely sú navrhnuté v duchu maximálnej
kvality, poctivých gramážach a rozumných cien.

Pracovné odevy navrhnuté pre skutočný svet – to je RIMECK®. Na 
zaistenie maximálneho bezpečia, praktickosti a pohodlia sme siahli po 
tých najlepších materiáloch, ako je CORDURA® v outdoorovej kolekcii, 
či refl exné 3M prvky v modeloch HIGH-VISIBILITY.

Je hravé. Je kreatívne. Je priateľské. Vekom i duchom najmladšia značka 
z rodiny ADLER® dostala do vienka tričká a textilné doplnky ako 
stvorené pre letné festivaly, tábory i veľtrhy. S Vaším logom na srdci 
vždy šik a navyše ústretová k Vášmu rozpočtu.

Keby sa v reklamnej brandži šila vysoká móda, mala by meno
MALFINI®. Luxusnú kolekciu tejto značky tvoríme pre tu 
najnáročnejšiu klientelu, ktorá očakáva unikátny design, precízne
spracovanie i špičkové materiály.

str. 16 str. 136

str. 148 str. 168
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212
213

803

122 218

142 405

101

121

102

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

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW



CLASSIC NEW 132, 133, 135

GLANCE 141

LOVE 123

CLASSIC 101

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

V-NECK 102

CAMOUFLAGE 144

PURE 122

SLIM 139

FIT-T LONG SLEEVE 119

LONG SLEEVE 121 LONG SLEEVE 112

COLORMIX 109

CORE 142

DREAM 128

 ELEGANCE 127 STREET LS 130

INFINITY 131, 148

TRIUMPH 136

CITY 120

BASIC 129, 134, 138

ELEMENT 145

HEAVY NEW 137

HEAVY 110

SAILOR 803

NEW

TRIČKÁ



BASIC 129

BASIC 134
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priekrčník s prídavkom 5 % elastanu so spevňujúcou ramennou páskou
trup po bokoch bez švov
vnútorná časť zadného priekrčníka začistená tkanou páskou
spevňujúca ramenná páska

tričko pánske

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava, 160 g/m2 

XS - 5XL**

tr
ič

ká

úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu s prídavkom 5 % elastanu
vnútorná časť zadného priekrčníka začistená tkanou páskou
spevňujúca ramenná páska
zúžený strih zvýrazňujúci dámsku siluetu

tričko dámske

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava, 160 g/m2 

XS - 3XL**

** 5XL len vo farbách 00, 01, 02, 05, 07

** 3XL len vo farbách 00, 01

str. 43

str. 43

* Materiálové zloženie: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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HEAVY NEW 137

HEAVY 110

unisexové tričko vysokej gramáže
úzky priekrčník s prídavkom 5% elastanu
trup po stranách bez švov
spevňujúca ramenná páska
exkluzívny vzhľad vďaka finálnej silikónovej úprave

kvalitné unisexové tričko vysokej gramáže
okrúhly priekrčník s prídavkom 5% elastanu
spevňujúca ramenná páska
trup po stranách bez švov

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava, 200 g/m2

XS - 4XL**

Single Jersey, 100 % bavlna, 200 g/m2

S - 3XL**
** 3XL len vo farbách 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07

** 4XL len vo farbách 00, 01, 02, 05, 07

tr
ič

ká

tričko unisex

tričko unisex

* Materiálové zloženie: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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CLASSIC NEW 132

CLASSIC NEW 133
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00 0212* 0501 07

pánske tričko nižšej gramáže
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu
vnútorná časť zadného priekrčníka začistená tkanou páskou
spevňujúci ramenný šev
tubulárny strih

tričko pánske

Single Jersey, 100 % bavlna, 145 g/m2

S - 3XL

** 4XL len vo farbách 00, 01

tr
ič

ká

str. 43

str. 43

dámske tričko nižšej gramáže
zúžený strih zvýrazňujúci dámsku siluetu
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu
vnútorná časť zadného priekrčníka začistená tkanou páskou
spevňujúci ramenný šev

tričko dámske

Single Jersey, 100 % bavlna, 145 g/m2

S - 2XL

kvalitné unisexové tričko strednej gramáže
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu
spevňujúca ramenná páska
trup po stranách bez švov

tričko unisex

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2

S - 4XL**

* Materiálové zloženie: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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ELEMENT 145

REPLAY 143

kvalitné unisexové tričko vyššej gramáže s možnosťou odtrhnutia labelu
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s prídavkom 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou vo farbe materiálu
spevňujúca ramenná páska
tubulárny strih

pánske tričko s krátkym rukávom vyššej gramáže
módny, priliehavý strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu s prídavkom 5 % elastanu
vnútorná časť zadného priekrčníka je začistená páskou
spevnený ramenný šev

Single Jersey, 100 % bavlna, 180 g/m2

XS - 4XL**

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava, 180 g/m2 

S - 2XL

** 4XL len vo farbách 00, 01

tr
ič

ká

tričko unisex

tričko pánske

* Materiálové zloženie: 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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SLIM FIT V-NECK 146

NEW

V-NECK 102

HEAVY V-NECK 111

kvalitné unisexové tričko strednej gramáže
s priekrčníkom v tvare V
spevňujúca ramenná páska
trup je po stranách bez švov

kvalitné unisexové tričko vysokej gramáže
priekrčník v tvare V s prídavkom 5% elastanu
vynikajúca kvalita materiálu a šitia
spevňujúca ramenná páska
trup je po stranách bez švov

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 100 % bavlna, 200 g/m2

S - 4XL**

pánske tričko s krátkym rukávom vyššej gramáže
trendový priekrčník v tvare V
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu s prídavkom 5% elastanu
módny, priliehavý strih s bočnými švami
vnútorná časť zadného priekrčníka začistená páskou
spevnený ramenný šev

tričko pánske

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava, 180 g/m2

S - 3XL

tr
ič

ká

tričko unisex

tričko unisex

** 4XL len vo farbách 00, 01

* Materiálové zloženie: 97 % bavlna, 3 % viskóza 27



3332 34

CAMOUFLAGE 144

SAILOR 803

02

tričko strednej gramáže vo farbách camouflage
strih s bočnými švami
lem priekrčníka z rebrového úpletu s prídavkom 5 % elastanu
vnútorná časť zadného priekrčníka začistená páskou vo farbe camouflage
spevňujúca ramenná páska

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2

XS - 3XL

tričko unisex

tr
ič

ká

kvalitné unisexové pruhované tričko v kombinácii biela a tmavomodrá
lem priekrčníka z rebrového úpletu s prídavkom 5 % elastanu
vnútorná časť zadného priekrčníka začistená a spevnená páskou
spevňujúca ramenná páska vo farbe vrchného materiálu
strih s bočnými švami

Single Jersey, 100 % bavlna, 150 g/m2

XS - 2XL

tričko unisex

29
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INFINITY 131

01 0414 44 62 1116 07

0111041602 44 6207

0701010114 01 0101

COLORMIX 109

kvalitné unisexové tričko vysokej gramáže
úzky lem priekrčníka a rukávov z rebrového úpletu v kontrastnej farbe
strih s bočnými švami

Single Jersey, 100 % bavlna, 180 g/m2

S - 3XL str. 43

tr
ič

ká

tričko unisex

viacfarebné pánske trendové tričko
okrúhly priekrčník s prídavkom 5% elastanu
vysoká gramáž zaisťuje stály tvar trička
spevňujúca ramenná páska

Single Jersey, 100 % bavlna, 200 g/m2

S - 3XL

tričko unisex

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
31
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GLANCE 141

PURE 122

DREAM 128

95

95

dámske tričko vyššej gramáže s okrúhlym priekrčníkom
príjemný materiál s prídavkom elastanu zaisťujúci stálosť tvaru
zúžený strih zvýrazňujúci dámsku siluetu
priekrčník s úzkym lemom z povrchového materiálu
vnútorná časť zadného priekrčníka je začistená páskou

dámske tričko s veľmi krátkym rukávom
voľný okrúhly priekrčník s úzkym lemom z rovnakého materiálu
ramená spevnené všitým prúžkom
zúžený strih zvýrazňujúci dámsku siluetu
silikónové zmäkčovadlo zaisťuje splývavosť a mäkkosť na dotyk

kvalitné dámske tričko s raglánovým strihom
vyššia gramáž
priekrčník v tvare V
stálosť tvaru zaručená prídavkom elastanu
dĺžka do hĺbky bokov

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

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava, 150 g/m2

XS - 3XL**

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

XS - 3XL**

tričko dámske

tr
ič

ká

tričko dámske

tričko dámske

** 3XL len vo farbách 00, 01

** 3XL len vo farbách 00, 01, 02, 07, 12

* Materiálové zloženie: 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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LOVE 123

CITY 120

trendové dámske tričko s veľmi krátkym rukávom, voľnejšieho strihu, široký spodný lem
okrúhly priekrčník s úzkym lemom zo základného materiálu
ramená spevnené všitým prúžkom
tričko má dĺžku do hĺbky bokov
silikónové zmäkčovadlo zaisťuje splývavosť a mäkkosť na dotyk

splývavé dámske tričko
voľný strih s kimonovým rukávom
dĺžka trička umožňuje rôzne spôsoby nosenia
oválny výstrih začistený lemom zo základného materiálu
doporučujeme tričko sušiť vo vodorovnej polohe z dôvodu použitého materiálu

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava, 150 g/m2

S - 2XL

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

XS - 2XL

tr
ič

ká

tričko dámske

tričko dámske

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
35
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TRIUMPH 136

CORE 142

pánske tielko strednej gramáže
tubulárny strih
priekrčník a prieramky sú začistené lemom z povrchového materiálu
spevnený ramenný šev

priliehavé dámske tielko so širšími ramienkami
predĺžená dĺžka
príjemný materiál s prídavkom elastanu zaisťujúci stálosť tvaru

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

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

XS - 2XL

tr
ič

ká

tielko dámske

tielko pánske

* Materiálové zloženie: 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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ELEGANCE 127

SLIM 139

00 15 6301 05 0762

LONG SLEEVE 121

dámske tričko vyššej gramáže s dlhým rukávom
príjemný materiál s prídavkom elastanu pre väčšiu stálosť tvaru
priliehavý strih s bočnými švami zvýrazňujúci dámsku siluetu
okrúhly priekrčník s úzkym lemom z rovnakého materiálu
spevnený ramenný šev

kvalitné dámske tričko vysokej gramáže
priekrčník v tvare V
dlhý raglánový rukáv
zúžený strih zvýrazňujúci dámsku siluetu
vďaka prídavku elastanu drží tvar
dekoratívne prešitie na rukávoch

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

 S - 2XL

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

XS - 2XL

tr
ič

ká

tričko dámske

tričko dámske

detské tričko s dlhým rukávom z hladkého úpletu
úzky lem na krku vo farbe trička
rukávy bez manžety
strih s bočnými švami

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2

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

tričko detské

* Materiálové zloženie: 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 

39



00

12*

23

00 062901

01

01

06

03* 0402

02

05

12* 0705

6701140100

2306020100

FIT-T LONG SLEEVE 119

STREET LS 130

LONG SLEEVE 112

priliehavé pánske tričko s dlhým rukávom z hladkého úpletu
módny úzky lem na krku vo farbe trička
rukávy bez manžety
strih s bočnými švami

kvalitné pánske tričko vysokej gramáže
okrúhly priekrčník s prídavkom elastanu
strih s bočnými švami
dlhý raglánový rukáv, pri farebných variantoch v kontrastnej farbe
manžety rukávov s prídavkom elastanu

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2

S - 2XL

Single Jersey, 100 % bavlna, 180 g/m2

M - 2XL

tričko pánske

tr
ič

ká

tričko pánske

* Materiálové zloženie: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

kvalitné unisexové tričko s dlhým rukávom vyššej gramáže
lem priekrčníka z rebrového úpletu s prídavkom 5 % elastanu
ramená sú zvýraznené lemovaním v kontrastnej farbe
spevňujúca ramenná páska
strih s bočnými švami

Single Jersey, 100 % bavlna, 180 g/m2

M - 3XL

tričko unisex

41
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CLASSIC NEW 135

BASIC 138
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detské tričko nízkej gramáže s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu
vnútorná časť zadného priekrčníka začistená tkanou páskou
spevňujúci ramenný šev

detské tričko strednej gramáže s bočnými švami
úzky priekrčník s prídavkom 5% elastanu
vnútorná časť zadného priekrčníka je začistená tkanou páskou
spevňujúca ramenná páska

kvalitné unisexové tričko vysokej gramáže
úzky lem priekrčníka a rukávov z rebrového úpletu v kontrastnej farbe
strih s bočnými švami

Single Jersey, 100 % bavlna, 145 g/m2

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

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava, 160 g/m2

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

Single Jersey, 100 % bavlna, 180 g/m2

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

str. 23

str. 19

str. 31

str. 23

str. 19

tričko detské

tr
ič

ká

tričko detské

tričko detské

* Materiálové zloženie: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie.
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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

POLOKOŠELE



00 0212* 0501 06 15 07

00 0212* 0501 06 15 07

URBAN 219

URBAN 220

DUO

DUO

polokošeľa pánska

polokošeľa dámska

dvojitý kontrastný prúžok na golieri a manžete
golier a manžety na rukávoch z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť zadného priekrčníka začistená páskou vo farbe materiálu
elegantný priliehavý strih s bočnými švami
spevnený ramenný šev

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 200 g/m2

S - 3XL

dvojitý kontrastný prúžok na golieri a manžete
golier a manžety na rukávoch z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť zadného priekrčníka začistená páskou vo farbe materiálu
elegantný priliehavý strih s bočnými švami
spevnený ramenný šev

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 200 g/m2

S - 2XL

po
lo

ko
še

le

* Materiálové zloženie: 85 % bavlna, 15 % viskóza 47
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PIQUE POLO 203

PIQUE POLO 210

veľmi obľúbená polokošeľa s krátkym rukávom z úpletu pique
golier a lemy na rukávoch z rebrovej pleteniny s dvojitou vlnkou po obvode
léga s tromi gombíkmi vo farbe materiálu
voľná silueta s bočnými švami

polokošeľa s krátkym rukávom z úpletu pique
elegantný strih zvýrazňujúci dámsku siluetu
predĺžená úzka léga s piatimi gombíkmi
dĺžka do hĺbky bokov

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 200 g/m2

S - 4XL**

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 200 g/m2

S - 3XL**

** 4XL len vo farbách 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94

polokošeľa pánska

polokošeľa dámska

po
lo

ko
še

le

* Materiálové zloženie: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 

** 3XL len vo farbách 00, 01, 07
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DUO

DUO

COTTON HEAVY 215

COTTON HEAVY 216

pánska polokošeľa vyššej gramáže
golier a lemy rukávov z rebrovej pleteniny 1:1
léga je s 3 gombíkmi vo farbe materiálu
strih s bočnými švami a malými rozparkami
priekrčník je začistený páskou

dámska polokošeľa vyššej gramáže
elegantný strih s bočnými švami a malými rozparkami
golier a lemy rukávov z rebrovej pleteniny 1:1
léga s 5 gombíkmi vo farbe materiálu
priekrčník je začistený páskou

Pique, 100 % bavlna, 220 g/m2

S - 3XL

Pique, 100 % bavlna, 220 g/m2

S - 2XL

polokošeľa pánska

polokošeľa dámska

po
lo

ko
še

le

51



12*00

00 02

01 44

07 40

12* 05

62

39

1502 06 6239

01 064415

07

COTTON 212

COTTON 213

DUO

DUO

pánska polokošeľa strednej gramáže
golier a lemy na rukávoch z rebrovej pleteniny
léga s tromi gombíkmi vo farbe materiálu
rozparky na bočných švoch
balené s náprsným vreckom zvlášť, pre ľahkú aplikáciu brandingu

dámska polokošeľa strednej gramáže so zúženým strihom
s rozparkami na bočných švoch
léga s piatimi gombíkmi vo farbe materiálu
golier a lemy na rukávoch z rebrovej pleteniny
balené s náprsným vreckom zvlášť, pre ľahkú aplikáciu brandingu

Pique, 100 % bavlna, 170 g/m2

S - 2XL

Pique, 100 % bavlna, 170 g/m2

S - 2XL

polokošeľa pánska

polokošeľa dámska

po
lo

ko
še

le

* Materiálové zloženie: 85 % bavlna, 15 % viskóza 53
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PIQUE POLO 222
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polokošeľa pánska
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kvalitná polokošeľa s dlhým rukávom vyššej gramáže
golier z rebrového úpletu 1:1 s dvojitou vlnkou po obvode
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou vo farbe materiálu
léga s 3 gombíkmi vo farbe materiálu
rukávy zakončené dvojitým prešitím
strih s bočnými švami

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 200 g/m2

S - 3XL

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 

kvalitná detská polokošeľa vyššej gramáže
golier a lemy rukávov z rebrového úpletu s dvojitou vlnkou po obvode
léga s 3 gombíkmi vo farbe materiálu
voľná silueta s bočnými švami

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 200 g/m2

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

polokošeľa detská
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150212* 4405

00 02 0794 01 14

92

SINGLE J. 202

SINGLE J. LS 211

pánska polokošeľa z jednolícnej hladkej pleteniny
léga s dvomi gombíkmi vo farbe materiálu
spevňujúca ramenná páska
strih s bočnými švami
vnútorná časť zadného priekrčníka začistená tkanou páskou

pánska polokošeľa z jednolícnej hladkej pleteniny
dlhé rukávy zakončené bavlneným lemom z rebrového úpletu 1:1
léga s dvomi gombíkmi vo farbe materiálu
spevňujúca ramenná páska
strih s bočnými švami

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava, 180 g/m2

S - 3XL**

Single Jersey, 100 % bavlna, 180 g/m2

S - 2XL

po
lo

ko
še

le

polokošeľa unisex

polokošeľa pánska

**3XL len vo farbách 00, 01, 02, 05, 07

* Materiálové zloženie: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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CHIC  214

SHIRT SHORT SLEEVE 207

SHIRT LONG SLEEVE 209

STYLE 218

KOŠELE



00 0701 15

00 0701 15

CHIC 214

SHIRT SHORT SLEEVE 207

DUO

DUO

dámska blúzka s krátkym rukávom z jemného materiálu
tvarovaná pásovými odševkami
v oblasti hrudníka zdobená riasením zvýrazňujúcim dámsku siluetu
s rozhalenkou a dvojdielnym košeľovým golierom
zapínanie na gombíky s jedným náhradným gombíkom
tvarovaný dolný okraj

Popelín, 100 % bavlna, 120 g/m2

XS - 2XL

blúzka dámska

ko
še

le

kvalitná pánska košeľa s krátkymi rukávmi
zadný diel tvarovaný dvojitým sedlom
na ľavom prednom diele našité vrecko
predný okraj začistený légou
dvojdielny košeľový golier
tvarovaný dolný okraj

Popelín, 100 % bavlna, 120 g/m2

S - 2XL

košeľa pánska
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00 01 0714

00 01 0714

STYLE 218

SHIRT LONG SLEEVE 209

kvalitná pánska košeľa s dlhým rukávom
na ľavom prednom diele našité vrecko
predný okraj začistený légou
zapínanie na gombíky
dvojdielny košeľový golier
manžeta nastaviteľná dvomi gombíkmi

kvalitná dámska blúzka s 3/4 rukávom z jemného materiálu
tvarovaná pásovými a prsnými záševkami zvýrazňujúcimi dámsku siluetu
dvojdielný košeľový golier
predné okraje začistené légou
zapínánie na gombíky až ku krku (s jedným náhradným gombíkom)
dolné okraje rukávov všité do vyhrňovacej manžety s ozdobným rázporkom
tvarovaný dolný okraj

Popelín, 100 % bavlna, 125 g/m2

S - 3XL

Popelín, 100 % bavlna, 125 g/m2

S - 2XL

blúzka dámska

ko
še

le

košeľa pánska
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ESSENTIAL 406

TRENDY ZIPPER 410, 411

ADVENTURE 407

VIVA 409

HOODED SWEATER 405

KANGAROO 408

MIKINY



0212* 0501 06 07

00 0212* 0501 07 40

TRENDY ZIPPER 410

TRENDY ZIPPER 411

ESSENTIAL 406

00 0203* 05 070167 06

celozapínacia mikina s kapucňou
predné vrecko v podobe klokanky
kapucňa s podšívkou na stiahnutie šnúrkou
spodný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s prídavkom 5 % elastanu
sedlo a vrecká s dekoratívnym prešitím
vnútorná časť priekrčníka začistená tkanou páskou

celozapínacia mikina s kapucňou
predné vrecko v podobe klokanky
kapucňa s podšívkou na stiahnutie šnúrkou
spodný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s prídavkom 5 % elastanu
sedlo a vrecká s dekoratívnym prešitím
vnútorná časť priekrčníka začistená tkanou páskou

kvalitná mikina s hlavicovým rukávom
dvojité prešitie okolo rukávov, spodného lemu a priekrčníka
spodný lem, manžety rukávov a lem priekrčníka z rebrového
úpletu 1:1 s prídavkom 5 % elastanu

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester, 300 g/m2

XS - 2XL

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester, 300 g/m2

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

mikina pánska/detská

mikina dámska

m
ik

in
yVýplnková pletenina, vnútorná strana počesaná,

65 % bavlna, 35 % polyester, 300 g/m2

S - 2XL
10 rokov/146 cm, 12 rokov/158 cm

mikina pánska/detská

* Materiálové zloženie: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza 67
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KANGAROO 408

00 01 06 0702 04

HOODED SWEATER 405

00 360036013600

39 071401010000

mikina dámska

trendová dámska mikina s nastaviteľnou kapucňou
vrecká umiestnené v členiacom šve
lem kapucne, šnúrky a bočné diely mikiny v kontrastnej farbe
dolný okraj a konce rukávov zakončené lemom z rebrového
úpletu 2:2 s prídavkom elastanu
dĺžka do hĺbky bokov

Výplnková pletenina, 97 % bavlna, 3 % elastan, 280 g/m2

S - 2XL

m
ik

in
y

mikina pánska

kvalitná trendová mikina s kapucňou a predným klokaním vreckom
kapucňa s vnútornou sieťovinou a sťahovacou šnúrkou
spodný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s prídavkom 5% elastanu
ramená a vrecko obšité ozdobným stehom

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná, 
65 % bavlna, 35 % polyester, 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

mikina pánska

mikina dámska

kvalitná štýlová mikina s golierom z rebrového úpletu
celozapínacia na kovový zips
hlavicový rukáv
bočné diely, spodný lem, manžety rukávov a lemy vreciek z rebrového úpletu
dve predné vrecká

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester, 300 g/m2

M - 3XL

dámska mikina s golierom z rebrového úpletu
celozapínacia so strieborným špirálovým zipsom
golier v podobe stojáčiku z rebrového úpletu
dve predné vrecká v štýle klokanky
bočné diely, spodný lem, manžety rukávov a lemy vreciek z rebrového
úpletu 2:2 s prídavkom elastanu
dĺžka do hĺbky bokov

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná,
97 % bavlna, 3 % elastan, 300 g/m2

XS - 2XL

m
ik

in
y

** Materiálové zloženie: 64 % bavlna, 33 % polyester, 3 % elastan
* Materiálové zloženie: 85 % bavlna, 15 % viskóza
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JACKET 501, 504, 503

JACKET HI-Q 506

PRACTIC 519

SCARF NEW 526

HORIZON 520

NEXT 518

FLEECE



01 0605 2336 94 69

JACKET HI-Q 506

fleece unisex

luxusná, celozapínacia, unisexová fleecová bunda
vysoko hrejivý materiál
ramená kryté nepremokavou tkaninou, odolnou proti odretiu
antipilingová úprava na vonkajšej strane
rukávy nastaviteľné suchým zipsom
dve vrecká na zips

Fleece, 100 % polyester, 360 g/m2

Doplnkový materiál: Rip Stop s PU poťahom, 210T nylon
S - 3XL fle

ec
e

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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01 06 62 69 23

JACKET 501

JACKET 504

JACKET 503

*4XL len vo farbách 01, 02, 05, 23, 94

kvalitná fleecová bunda klasického strihu s dvomi vreckami
možnosť stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou
celozapínacia na zips
rukávy stiahnuté na gumu
antipilingová úprava na vonkajšej strane

dámska fleecová bunda klasického strihu s dvomi vreckami
možnosť stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou
antipilingová úprava na vonkajšej strane
rukávy stiahnuté na gumu

detská fleecová bunda klasického strihu s dvomi vreckami na zips
celozapínacia na zips
antipilingová úprava na vonkajšej strane
strihovo nadväzuje na pánsku a dámsku radu fleecových búnd

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

S - 4XL*

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

XS - 2XL

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

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

fleece pánska

fleece detská

fleece dámska

fle
ec

e

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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HORIZON 520

NEWfleece pánsky

fleecová bunda s krátkym zipsom vo farbe materiálu
rukávy stiahnuté na gumu
možnosť stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou
antipilingová úprava na vonkajšej strane

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

S - 3XL

fle
ec

e
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NEXT 518

PRACTIC 519

SCARF NEW 526

kvalitná unisexová fleecová vesta klasického strihu
dve predné, šikmo všité vrecká na zips
možnosť stiahnutia dolného lemu elastickou šnúrkou
antipilingová úprava na vonkajšej strane

praktická unisexová fleecová čiapka na stiahnutie šnúrkou
antipilingová úprava na vonkajšej strane
možno použiť aj ako nákrčník
štýlový doplnok celého fleecového sortimentu

hrejivý fleecový šál
okraje obšité retiazkovým stehom
šírka 25 cm umožňujúca rôzne spôsoby nosenia
antipilingová úprava na vonkajšej strane

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

XS - 3XL

Fleece, 100 % polyester, 240 g/m2

univerzálna

Fleece, 100 % polyester, 230 g/m2

155 x 25 cm

fleece vesta unisex

fleece šál unisex

fleece čiapka unisex

fle
ec

e

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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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

softshellová bunda pánska

softshellová bunda dámska

priedušná pánska softshellová bunda odolná proti dažďu a vetru
odopínateľná kapucňa
2 predné vrecká a 1 náprsné vrecko na zips v čiernej farbe u všetkých farebných variantov
jednoduchý prístup na potlač pomocou zipsu na vnútornom prednom diele
spodný lem rukávov je nastaviteľný suchým zipsom
možnosť stiahnutia dolného lemu elastickou šnúrkou

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan, priedušná membrána
100 % polyester - micro fleece, 300 g/m2

vodeodolnosť 14 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m2/24 hod
S - 3XL

priedušná dámska softshellová bunda odolná proti dažďu a vetru
odopínateľná kapucňa
zúžený strih zvýrazňujúci dámsku siluetu
2 predné vrecká a 1 náprsné vrecko na zips v čiernej farbe u všetkých farebných variantov
jednoduchý prístup na potlač pomocou zipsu na vnútornom prednom diele
spodný lem rukávov je nastaviteľný suchým zipsom
možnosť stiahnutia dolného lemu elastickou šnúrkou

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan, priedušná membrána,
100 % polyester - micro fleece, 300 g/m2

vodeodolnosť 14 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m2/24 hod
S - 2XL

ou
td

oo
r

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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SOFTSHELL JACKET 511

SOFTSHELL JACKET 510

bunda pánska

bunda dámska

priedušná pánska softshellová bunda odolná proti ďaždu a vetru
reflexné prúžky na prednej a zadnej časti bundy a rukávoch
dve predné vrecká na zips s reflexnými prúžkami, malé vrecko na ľavom rukáve
malé vnútorné naprsné vrecko na zips s priechodom na sluchátka
spodný lem rukávu nastaviteľný suchým zipsom
pútko na zavesenie, elastické pútka na sluchátka na vnútornej strane predného dielu

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan, priedušná membrána,
100 % polyester, Fleece, 300 g/m2

vodeodolnosť 14 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m2/24 hod
M - 3XL

dámska softshellová bunda odolná proti dažďu, vetru, priedušná
reflexné prúžky na prednej aj zadnej časti bundy
bočné diely a sedlo na chrbte potlačené módnym vzorom (platí pre produkt v bielej farbe)
dve predné vrecká na zips s reflexnými prúžkami, malé vrecko na ľavom rukáve
vnútorné náprsné vrecko s priechodom na sluchátka
spodný lem rukávov nastaviteľný suchým zipsom
pútko na zavesenie, elastické pútka na sluchátka na vnútornej strane predného dielu

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan, priedušná membrána,
100 % polyester, Fleece, 300 g/m2

vodeodolnosť 14 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m2/24 hod
S - 2XL

ou
td

oo
r
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COOL 515

COOL 514

02 449201 07

36
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92

92

02

02

01

01

bunda pánska

bunda dámska

ľahká softshellová bunda s kapucňou nastaviteľnou sťahovacou šnúrkou
odolná proti vetru a dažďu, priedušná
spodný lem rukávov nastaviteľný suchým zipsom
2 bočné vrecká na zips
vonkajšie náprsné vrecko všité do členiaceho švu
reflexné prvky na rukávoch a kapucni

Softshell, 100 % polyester, membrána, 100 % polyester, 210 g/m2

vodeodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m2/24 hod
M - 3XL

ľahká softshellová bunda s kapucňou nastaviteľnou sťahovacou šnúrkou
odolná proti vetru a dažďu, priedušná
tvarovaný strih zvýrazňujúci dámsku siluetu
2 bočné vrecká na zips
vonkajšie náprsné vrecko všité do členiaceho švu
reflexné prvky na rukávoch a kapucni

Softshell, 100 % polyester, membrána, 100 % polyester, 210 g/m2

vodeodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m2/24 hod
S - 2XL

ou
td

oo
r

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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DUO
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VISION 517

VISION 516

vesta pánska

vesta dámska

pánska softshellová vesta
dve predné vrecká na zips umiestnené v členiacom šve
možnosť stiahnutia dolného lemu elastickou šnúrkou
pútko na zavesenie

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

M - 3XL

dámska softshellová vesta
zúžený strih zvýrazňujúci dámsku siluetu
dve predné vrecká na zips umiestnené v členiacom šve
možnosť stiahnutia dolného lemu elastickou šnúrkou
pútko na zavesenie

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan,
Fleece, 100 % polyester, 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

vesta pánska

pánska zateplená vesta
kontrastná podšívka
dve vnútorné náprsné vrecká (1 menšie na mobilný telefón, 1 väčšie)
pútko na zavesenie
ľahký prístup na potlač a výšivku pomocou otvoru na zips, v bočnom šve podšívky

vonkajšia strana: Rip Stop, so strieborným nánosom, 100 % polyamid,
vnútorná strana: Fleece, 100 % polyester, 300 g/m2

M - 3XL

ou
td

oo
r

vetrovka unisex

celozapínacia ľahká bunda, vetru odolná
skrytá kapucňa v golieri 
dve predné vrecká
sťahovacie šnúrky na spodnom okraji a na kapucni 
výrobok je dodávaný s vrecúškom na zips a pútkom z rovnakého materiálu

100 % polyester, s nánosem PA
S - 3XL
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DUO

DUO

JACKET ACTIVE 513

JACKET ACTIVE PLUS 512

bunda pánska

bunda dámska

pánska bunda s odopínateľnou kapucňou s možnosťou stiahnutia elastickou šnúrkou
dve predné lištové vrecká
možnosť stiahnutia dolného lemu elastickou šnúrkou
jednoduchý prístup na potlač a výšivku pomocou otvoru na zips v bočnom šve podšívky
dve vnútorné náprsné vrecká (menšie na mobilný telefón
uzatvárateľné suchým zipsom, väčšie na zips)

vonkajšia strana: Rip Stop, so strieborným nánosom,
100 % polyamid, vnútorná strana: Fleece, 100 % polyester
M - 3XL

dámska bunda 2 v 1 s odopínateľnými rukávmi
odopínateľná kapucňa s možnosťou stiahnutia elastickou šnúrkou
vypasovaný strih zvýrazňujúci dámsku siluetu
rukávy zakončené pružnou manžetou
možnosť stiahnutia dolného lemu elastickou šnúrkou
jednoduchý prístup na potlač a výšivku pomocou otvoru na zips v bočnom šve podšívky
dve vnútorné náprsné vrecká (menšie na mobilný telefón
uzatvárateľné suchým zipsom, väčšie na zips)

vonkajšia strana: Rip Stop, so strieborným nánosom,
100 % polyamid, vnútorná strana: Fleece, 100 % polyester
S - 2XL

ou
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01

NORDIC 523

bunda pánska

pánska zateplená bunda v predĺženej dĺžke
odopínateľná kapucňa
celozapínacia na zips a gombíky, skrátená dĺžka zipsu pre ľahký pohyb
2 predné vrecká na zips a 2 dvojvýpustkové vrecká s príklopkou
2 vnútorné náprsné vrecká na suchý zips
zdvojené zakončenie rukávov - vnútorné zakončenie s manžetou
z rebrového úpletu s prídavkom elastanu
dekoratívne manžetky s cvokom na rukávoch a zadnom diele
vnútorný golier je z rebrového úpletu pre väčší komfort a vyššiu hrejivosť

vonkajšia strana: 100% polyester, mikrovlákno
výplň: 100% polyester, podšívka: 100% polyester
M - 2XL

ou
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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

ŠPORT



00

STAR 165

NEW

NEW

tričko unisex

unisexové tričko z hladkého materiálu vhodné na sublimačnú potlač
okrúhly priekrčník s lemom z vrchového materiálu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou
spevňujúca ramenná páska
strih s bočnými švami

Single Jersey, 100 % polyester, 160 g/m2

XS - 3XL

šp
or

t
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FANTASY 124

FANTASY 140

FANTASY 147

NEW

NEW

moderné tričko z mäkkého, hladkého materiálu
vhodné na šport aj celodenné nosenie
zaujímavý, asymetricky členený priekrčník

dámske tričko vhodné na šport a každodenné nosenie
priedušný a rýchlo schnúci materiál
priliehavý strih zvýrazňujúci dámsku siluetu
lem priekrčníka je z povrchového materiálu
vnútorná časť zadného priekrčníka je začistená páskou

moderné detské tričko z mäkkého materiálu vhodné na šport i celodenné nosenie
zaujímavo členený priekrčník
strih s bočnými švami

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

S - 3XL

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

XS - 2XL
 

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

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

tričko pánske

tričko detské

tričko dámske

šp
or

t
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VICTORY 217

IMPRESSION 126
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unisex polokošeľa vhodná na šport a každodenné nosenie
priedušný a rýchlo schnúci materiál
strih s bočnými švami
golier z rebrovej pleteniny 1:1
léga je s 3 gombíkmi vo farbe materiálu
začistenie vnútornej časti priekrčníka páskou

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

S - 3XL

polokošeľa unisex

top dámsky

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

S - 2XL

dámsky top so širšími ramienkami a elegantným lodičkovým výstrihom
voľný priekrčník a prieramky začistené lemom zo základného materiálu
členiace švy na prednom aj zadnom diele zdobia top v sedlovej časti
mierne zúžený strih s bočnými švami
vhodný na šport aj celodenné nosenie
vhodný na sublimačnú potlač
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PLAYTIME 125

PLAYTIME 605
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trendový top so širšími ramienkami, tvarovaný v ramennej časti členiacim švom
vhodný na šport a pohybové aktivity
voľný priekrčník a prieramky začistené lemom zo základného materiálu
pozdĺžne členiace švy zdobené výpustkou z reflexného materiálu pre
väčšiu viditeľnosť a bezpečnosť pri nosení

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

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

top pánsky/detský

šortky pánske/detské

Interlokové pique, 100 % polyester, 150 g/m2

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

pohodlné voľné šortky so širokými nohavicami
malé vnútorné vrecko všité do pásového okraja
strih bez bočných švov pre širšie možnosti aplikácie potlače alebo výšivky
pásový okraj stiahnutý všitou pruženkou
možnosť nosiť samostatne alebo v sete s Top Playtime
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COMFORT 607

COMFORT 608

NEW
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pohodlné voľnočasové tepláky z kvalitného materiálu
vrecká v bočných švoch
pružný pás so všitou gumou a šnúrkou k stiahnutiu
rovný strih nohavíc

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester, 300 g/m2

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

tepláky pánske/detské

tepláky dámske

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester, 300 g/m2

XS - 2XL

pohodlné voľnočasové tepláky dámskeho strihu
pružný pás so všitou gumou a šnúrkou na stiahnutie
rovný strih nohavíc zakončený dvojitým prešitím

* Materiálové zloženie: 97 % bavlna, 3 % viskóza 109
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BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

NEW

módne dlhé legíny na šport i voľný čas
pružný pás
nohavice zakončené dvojitým prešitím
bez bočných švov

dámske nohavice na voľný čas
príjemný elastický materiál s prídavkom elastanu zaručuje stály tvar
dve všité predné vrecká
pružný pás so všitou gumou
spodný lem nohavíc sťahovateľný šnúrkou

dámska sukňa so všitými krátkymi nohavicami z rovnakého materiálu
materiál s prídavkom elastanu zaručuje stály tvar
sťahovacia šnúrka v páse
strih sukne do tvaru A zaisťuje voľný pohyb

95 % bavlna, 5 % elastan, 190 g/m2

S - XL

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

S - 2XL

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

XS - XL

legíny dámske

sukňa dámska

tepláky dámske

šp
or

t
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SUNVISOR 310
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RELAX 327
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FANCY 329
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CLASSIC 304

CLASSIC KIDS 322

TWISTER 328
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6P 305

6P KIDS 303

šiltovka unisex

šiltovka detská

šesťpanelová šiltovka z brúsenej bavlny
veľkosť nastaviteľná mosadzným klipom
obšité vetracie otvory
obľúbený darčekový predmet

Keper, 100 % brúsená bavlna, 340 g/m2

nastaviteľná

detská šesťpanelová šiltovka z brúsenej bavlny
veľkosť nastaviteľná suchým zipsom
obšité vetracie otvory

Keper, 100 % brúsená bavlna, 340 g/m2

nastaviteľná

šil
to
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y
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6P SANDWICH 306

5P 307

LATINO 324

01 02 05 06 080467 07

00010100 00000008

07080467 06050201

šesťpanelová šiltovka z brúsenej bavlny
v šilte je všitý prúžok v doplnkovej farbe
veľkosť nastaviteľná mosadzným klipom
obšité vetracie otvory

päťpanelová šiltovka z brúsenej bavlny
veľkosť nastaviteľná mosadzným klipom
obšité vetracie otvory

trendová mäkká šiltovka z bavlneného plátna
čelný panel vhodný na aplikáciu potlače a výšivky
veľkosť nastaviteľná suchým zipsom

Keper, 100 % brúsená bavlna, 340 g/m2 
nastaviteľná

Keper, 100 % brúsená bavlna, 340 g/m2

nastaviteľná

Plátnová väzba, 100 % bavlna, 230 g/m2

nastaviteľná

šiltovka unisex

šiltovka unisex

šiltovka unisex

šil
to
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y

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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CLASSIC 304

CLASSIC KIDS 322

klobúčik unisex

klobúčik detský

unisexový bavlnený klobúčik
štepovaný okraj
obšité vetracie otvory

Hladký keper, 100 % bavlna, 260 g/m2

univerzálny, obvod 61 cm

detský bavlnený klobúčik
štepovaný okraj
obšité vetracie otvory

Hladký keper, 100 % bavlna, 260 g/m2

6 - 9 rokov, obvod 56 cm

šil
to
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y
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FANCY 329

RELAX 327

TWISTER 328

SUNVISOR 310
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trendová bavlnená šatka v tvare trojuholníka
vhodná ako módny doplnok na šport a voľný čas
okraje po obvode prešité

pružná šatka v tvare trojuholníka
vhodná ako módny doplnok na šport a voľný čas
obšité okraje

trendová elastická tubulárna šatka
viacúčelové využitie (možnosti nosenia sú zobrazené na balení)

letný šilt
vonkajší materiál – 100 % bavlna, hladký keper
vnútorný materiál – slučkové froté pre príjemné nosenie a absorpciu potu
veľkosť nastaviteľná plastovou sponou

šatka unisex/detská

šatka unisex/detská

šatka unisex/detská

šilt unisex

Single Jersey, 100 % bavlna, 160 g/m2

68 x 68 cm 

Interlock, 100 % polyester, 120 g/m2

65 x 65 cm 

Single Jersey, 100 % polyester, 135 g/m2

50 x 26 cm 

Hladký keper, 100 % bavlna
nastavitelný

šil
to
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SOFTSHELL 325

FURRY 326

čiapka unisex

čiapka unisex

softshellová šiltovka s klapkami na uši
veľkosť nastaviteľná suchým zipsom
klapky na uši je možné skryť dovnútra čiapky

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan,
Fleece, 100 % polyester
univerzálny

hrejivá zimná čiapka s klapkami na uši
čelo zdobí a zároveň zatepľuje umelá kožušina
zapínanie pod bradou pomocou umelohmotnej spony

vonkajšia strana: Rip Stop, 100 % polyamid,
vnútorná strana: Coral Fleece, 100 % polyester
S, L

šil
to

vk
y
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TERRY TOWEL  908

TERRY HAND TOWEL  907

TERRY BATH TOWEL  909

TERRY BATH TOWEL 905

TERRY TOWEL  903

FROTÉ



TERRY TOWEL 903

TERRY BATH TOWEL 905

00 05 0704 49 440225 92

00 05 0704 49 440225 92
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reprezentatívny darčekový predmet z kvalitného froté, vhodný na výšivku
mäkký a absorpčný, zdobený vytkávanou bordúrou na oboch okrajoch
tkaná etiketa, vhodná ako závesné pútko

reprezentatívny darčekový predmet z kvalitného froté, vhodný na výšivku
mäkká a absorpčná, zdobená vytkávanou bordúrou na oboch okrajoch
tkaná etiketa, vhodná ako závesné pútko

Froté, 100 % bavlna, 450 g/m2

50 x 100 cm

Froté, 100 % bavlna, 450 g/m2

70 x 140 cm

uterák

osuška

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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TERRY TOWEL 908

TERRY BATH TOWEL 909

TERRY HAND TOWEL 907
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reprezentatívny darčekový predmet z kvalitného froté, vhodný na výšivku
mäkký a absorpčný, bez bordúry
tkaná etiketa, vhodná ako závesné pútko

osuška z tkaného froté, vhodná na výšivku
mäkká a savá, brz bordúry
tkaná etiketa, vhodná ako závesné pútko

reprezentatívny darčekový predmet z kvalitného froté, vhodný na výšivku
mäkký a absorpčný, bez bordúry
tkaná etiketa, vhodná ako závesné pútko

Froté, 100 % bavlna, 350 g/m2

50 x 100 cm

Froté, 100 % bavlna, 350 g/m2

70 x 140 cm

Froté, 100 % bavlna, 350 g/m2

30 x 50 cm

uterák

osuška

malý uterák

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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LARGE  901

SMALL  900

SMART  911

ENERGY  912

TAŠKY
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SMALL 900

LARGE 901
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malá plátenná nákupná taška
vhodná na potlač a výšivku
vybavená dvoma popruhmi na nosenie v ruke alebo cez rameno
dostupná alternatíva k igelitovým taškám

veľká plátenná nákupná taška z kvalitnej pevnej tkaniny
vhodná na potlač a výšivku
vybavená dvoma popruhmi na nosenie v ruke alebo cez rameno
praktická a skladná, zmestí sa aj do kabelky

Plátnová väzba, 100 % bavlna, 90 g/m2

42 x 38 cm, popruh 60 x 2,5 cm

Plátnová väzba, 100 % bavlna, 280 g/m2

43 x 43 x 12 cm, popruh 70 x 2,5 cm

nákupná taška

nákupná taška

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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obľúbená jemná taška v netradičnom dizajne, vhodná na nákupy a voľný čas
dostatočne veľká na nosenie cez rameno, ale ľahko zložiteľná do malej taštičky
malá taštička je tiež vhodná na uloženie drobností
lemované okraje tašky zabezpečujú jej dostatočnú nosnosť

praktický batoh na chrbát s refl exnými prvkami
2 sťahovacie šnúrky
vnútorné vrecko na zips

nákupná taška

batoh unisex/detský

Plátnová väzba, 100 % polyester, 40 g/m2

40 x 40 cm, popruh 50 x 3,5 cm

Oxford, 100 % polyester, 70–80 g/m2

univerzálny (45 x 34 cm)
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Piccolio je produktová rada reklamného textilu ADLER,
otvorená Vašim smelým nápadom a ústretová k Vašej 
peňaženke. Uvidíte, že toho spolu dokážete naozaj veľa!

Kombinujte rôzne strihy a farby tak, aby ste dosiahli požadovaný efekt. Doprajte si luxus 

nespútanej kreativity a príležitosť myslieť naozaj vo veľkom. Potlačte tričká svojim 

logom, sloganom, či obrázkom a oblečte do nich napríklad menšie mesto, stredný 

hudobný festival alebo väčšiu športovú halu. Vďaka skvelej cene si to môžete dovoliť :)

Oblečte za pár eur menšie mesto (alebo väčšiu dedinu)

Kamión plný tričiek? Stačí povedať!

Dúha má 7 farieb, Piccolio 27!

Všetky veľkosti – pre esko i kus chlapa

Ukážte sa svetu s vlastnou značkou tričiek

Vezmeme si na tričko i marketingovú podporu

Budete sa u nás cítiť ako v bavlnke

Hovorte s ľuďmi jazykom, ktorému rozumie 
každý. Povedzte to tričkom :)

Z tričiek ľahko odtrhnete etiketu a urobíte z nich perfektný nosič ľubovoľného brandu 

alebo odkazu. A pretože Piccolio patrí do rodiny výrobkov Adler, získate s ním naviac všetky 

ďalšie výhody, na ktoré ste pri tejto značke zvyknutí.



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 % bavlna, 135 g/m2 

XS - 4XL

� ičko unisex

ľahké unisexové tričko

lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1

vnútorná časť zadného priekrčníka začistená páskou

spevnený ramenný šev

tubulárny strih

odtrhávací label

Single Jersey, 100 % bavlna, 150 g/m2 

XS - 4XL

� ičko unisex

unisexové tričko nižšej gramáže

lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1

vnútorná časť zadného priekrčníka začistená páskou

spevnený ramenný šev

tubulárny strih

odtrhávací label

* Materiálové zloženie: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; 
    farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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peAK P74
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pIXEL P81

90 914400 01

Single Jersey, 100 % bavlna, 175 g/m2 

XS - 4XL

� ičko unisex

unisexové tričko vyššej gramáže

lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1

vnútorná časť zadného priekrčníka začistená páskou

spevnený ramenný šev

tubulárny strih

odtrhávací label

* Materiálové zloženie: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; 
    farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

Double Face, 100 % polyester, 130 g/m2 

XS - 3XL, 4XL (len vo farbe 00)

� ičko unisex

ľahké tričko z hladkého rýchlo schnúceho materiálu

lem priekrčníka z vrchového materiálu

vnútorná časť zadného priekrčníka začistená páskou

spevnený ramenný šev

strih s bočnými švami

odtrhávací label
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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 % bavlna, 135 g/m2 

4 - 12 rokov

detské

ľahké detské tričko

lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1

vnútorná časť zadného priekrčníka začistená páskou

spevnený ramenný šev

strih s bočnými švami

odtrhávací label

Single Jersey, 100 % bavlna, 150 g/m2 

XS -2XL, 3XL (len vo farbách 00, 01)

� ičko unisex

unisexové tričko s dlhým rukávom nižšej gramáže

lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1

vnútorná časť zadného priekrčníka začistená páskou

spevnený ramenný šev

tubulárny strih

odtrhávací label

* Materiálové zloženie: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; 
    farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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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 % bavlna, 35 % polyester, 
170 g/m2

S - 3XL, 4XL (len vo farbách 00, 01)

p� okošeľa pánska

pánska polokošeľa strednej gramáže z úpletu pique

golier a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1

léga s 3 gombíkmi vo farbe materiálu

bočné švy

odtrhávací label

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester, 
170 g/m2 
S - 2XL, 3XL (len vo farbách 00, 01)

p� okošeľa dámska

dámska polokošeľa strednej gramáže z úpletu pique

golier a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1

úzka léga s 3 gombíkmi vo farbe materiálu

priliehavý dámsky strih s bočnými švami

odtrhávací label
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Sunshine P31
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11 62

BEETLE P92
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NEW

NEW

NEW

Keper, 100 % bavlna, 120 g/m2

nastaviteľná suchým zipsom

ši
 	 ka unisex

ľahká šesťpanelová šiltovka z bavlny

obšité vetracie otvory

veľkosť nastaviteľná suchým zipsom

odtrhávací label

Netkaná textília, 100 % polypropylén, 
90 g/m2

47 x 36 cm

batoh unisex/detský

batoh na chrbát z netkanej textílie

dve sťahovacie šnúrky z polyesteru v čiernej farbe

spevnené dolné rohy dvojitým materiálom a 

kovovými krúžkami, bočné švy. odtrhávací label

Netkaná textília, 100 % polypropylén, 
90 g/m2

45 x 40 cm, popruh 70 cm

náku� á taška

stredne veľká nákupná taška z netkanej textílie

dva dlhšie popruhy na nosenie v ruke alebo cez 

rameno

dostupná alternatíva k igelitovým taškám

krížové prešitie popruhov pre vyššiu odolnosť

odtrhávací label
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W O R K W E A R  M A D E  R E A L

®

Pracovné odevy RIMECK® spájajú extrémnu odolnosť a kvalitné 
remeselné spracovanie so zázemím renomovaného výrobcu 
reklamného textilu ADLER®. Montérky, nohavice s trakmi, vesty
a bundy RIMECK® sú vyrobené z kvalitných vysokogramážových 
látok, ktoré sú v outdoorovej kolekcii doplnené o špičkový 
certifikovaný materiál CORDURA® používaný napríklad
v armáde. I napriek vysokej pevnosti sa príjemne nosia
a zároveň úspešne vzdorujú odreniu, spraniu a všetkým formám 
opotrebenia. Vydržia teda plniť svoje poslanie skutočne dlho.

Výrobky RIMECK® sa vyznačujú pohodlnými a účelne navrhnutými 
strihmi i starostlivým spracovaním. Svojim nositeľom ponúkajú 
množstvo vreciek na všetko, čo potrebujú mať po ruke. Práca 
je tak nielen jednoduchšia, ale tiež bezpečnejšia. K bezpečnosti 
práce prispejú takisto reflexné varianty našich výrobkov, 
ktorými sme doplnili modely kolekcie HIGH-VISIBILITY.

®



WOODY

WOODY W51

WOODY W01

02/01

02/01

94/01

94/01

600

600

NEW

NEW

NEW

KO L E KC I A

Keprová väzba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

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

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

retrorefl exná páska na 
chrbte a rukávoch
rukávy zakončené 
elastickou manžetou
multifunkčné vrecká
pružná guma v bočnej časti 
dolného okraja bundy
pútko na zavesenie
zadný diel so záhybmi pre 
voľnosť pohybu

retrorefl exná páska na prednom 
a zadnom diele
multifunkčné vrecká
pružná guma v bočnej časti pásu nohavíc
zdvojené kolená a sedacia časť
pre zvýšenie odolnosti
pútko na kladivo

multifunkčné

 vrecká

multifunkčné

 vrecká

refl exná páska

retrorefl exná

 páska

pútko 

na zavesenie

pružná guma

 v bokoch

elastická

 manžeta

zdvojené kolená

Keprová väzba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

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

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

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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WOODY W52

02/01 94/01

600 NEW

NEW

retrorefl exná páska na
prednom a zadnom diele
multifunkčné vrecká
pútko na zavesenie
pružná guma v bočnej časti
dolného okraja bundy
zadný diel so záhybmi 
pre voľnosť pohybu

multifunkčné

 vrecká

retrorefl exná

 páska

pútko 

na zavesenie

pružná guma

retrorefl exná páska

pútko na zavesenie

pružná guma

multifunkčné vrecká

Keprová väzba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

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

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

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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WOODY W02

94/0102/01

600 NEW

NEW

Keprová väzba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

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

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

retrorefl exná páska pod kolenami
na prednom diele nohavíc 
multifunkčné vrecká
zapínanie na gombíky v bočnej časti
zdvojené kolená a sedacia časť
pre zvýšenie odolnosti
pútko na kladivo
nohavice s nastaviteľnými trakmi
zapínanými na plastovú sponu
elastické traky

elastické traky

zdvojené kolená

nastaviteľné traky

retrorefl exná páska

pružná guma

 v zadnej časti

pružná guma v zadnej časti multifunkčné vrecká

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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RANGER W53

RANGER W03

02/01

02/01

94/01

94/01

400

400

RANGER

NEW

NEW

NEW

retrorefl exná páska na prednom
i zadnom diele a na rukávoch
rukávy zakončené elastickou 
manžetoumultifunkčné vrecká
v bočnej časti dolného okraja možnosť
 nastavenia šírky obvodu - na 3 cvoky
pútko na zavesenie
CORDURA® použitá v kontrastnej 
farbe uzatvárateľné vrecko na rukáve

retrorefl exná páska v dolnej časti nohavíc
multifunkčné vrecká
pružná guma v bočnej časti pásu nohavíc
zdvojené kolená pre zvýšenie odolnosti
pútko na kladivo
CORDURA® použitá v kontrastnej farbe

multifunkčné

 vrecká

multifunkčné 

vrecká

CORDURA®

 retrorefl exná

 páska

pútko 

na zavesenie

pružná guma

 v bokoch

elastická

 manžeta

CORDURA®

Plátnová väzba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

Plátnová väzba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 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 E KC I A

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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RANGER W54

02/01 94/01

400 NEW

NEW

retrorefl exná páska na
prednom a zadnom diele
multifunkčné vrecká
pútko na zavesenie
v bočnej časti dolného okraja možnosť
nastavenia šírky obvodu - na 3 cvoky
CORDURA® použitá 
v kontrastnej farbe

multifunkčné

 vrecká

retrorefl exná

 páska

CORDURA®

3 cvoky

retrorefl exná páska

CORDURA®

3 cvoky

multifunkčné vrecká

Plátnová väzba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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RANGER W04

94/0102/01

400 NEW

NEW

retrorefl exná páska v dolnej časti nohavíc
multifunkčné vrecká
zapínanie na gombíky v bočnej časti
pútko na kladivo
nohavice s nastaviteľnými trakmi
zapínanými na plastovú sponu
elastické traky
CORDURA® použitá v kontrastnej farbe

elastické traky

CORDURA®

nastaviteľné traky

retrorefl exná páska

pružná guma

 v zadnej časti

pružná guma v zadnej časti multifunkčné vrecká

Plátnová väzba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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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 % polyester, 70 - 80 g/m²,

retrorefl exný pruh

univerzálny (45 x 34 cm)

praktický batoh na chrbát z fl uorescenčného materiálu
použitý retrorefl exný pruh
refl exné prvky v dolných rohoch
dve sťahovacie šnúrky
vnútorné vrecko na zips

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, 

175 g/m², retrorefl exné pruhy 3M

S - 3XL

unisexové tričko z fl uorescenčného
materiálu s hlavicovým rukávom
bavlna na vnútornej strane pre lepší komfort
okrúhly priekrčník lemovaný rebrovým
materiálom 1:1 zo 100 % polyesteru
strih s bočnými švami
použité certifi kované retrorefl exné pruhy výrobcu 3M
odev zodpovedá norme EN ISO 20 471:2013
- odevy s vysokou viditeľnosťou (trieda 2)
odev zodpovedá norme EN ISO 13 688:2014
- ochranné odevy

EN ISO 20 471
odevy s vysokou 

viditeľnosťou (trieda 2)

EN ISO 13 688
ochranné odevy

fl uorescenčný

 materiál

retrorefl exný

 pruh

zapínanie 

na suché zipsy

strih s bočnými

 švami

retrorefl exné

 pruhy 3M

hlavicový rukáv

sťahovacie

 šnúrky

Osnovná pletenina, fl uorescenčný 100 % polyester,

120 g/m², retrorefl exné pruhy

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

  

výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou
zapínanie na suché zipsy v strede predného dielu
odev certifi kovaný podľa normy EN ISO 20 471:2013
- odevy s vysokou viditeľnosťou (trieda 2)
odev certifi kovaný podľa normy EN ISO 13688:2013
- ochranné odevy
použité certifi kované retrorefl exné pruhy výrobcu

EN ISO 20 471
odevy s vysokou 

viditeľnosťou (trieda 2)

EN ISO 13 688
ochranné odevy

str. 167

KO L E KC I A

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

400

400

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m², 

retrorefl exné pruhy 3M

M - 3XL

fl eecová bunda z fl uorescenčného materiálu
celozapínacia na zips
dve predné vypustené vrecká uzatvárateľné na zips
priestorné vreckové vačky siahajú až do dolného okraja
možnosť stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou
rukávy stiahnuté pružnou gumou
pútko na zavesenie
antipilingová úprava na vonkajšej strane
použité certifi kované retrorefl exné pruhy výrobcu 3M
odev certifi kovaný podľa normy EN ISO 20 471:2013 -
odevy s vysokou viditeľnosťou (trieda 3)
odev certifi kovaný podľa normy EN ISO 13 688:2014
- ochranné odevy

Single Jersey, vnútorná strana počesaná,

 100 % polyester, 300 g/m2, retrorefl exné pruhy 3M

M - 3XL

mikina z fl uorescenčného materiálu 
s hlavicovým rukávom
vnútorná strana počesaná
spodný lem, manžety rukávov a lem
priekrčníka zakončený lemom z rebrového úpletu 1:1
použité certifi kované retrorefl exné pruhy výrobcu 3M
odev certifi kovaný podľa normy EN ISO 20 471:2013
- odevy s vysokou viditeľnosťou (trieda 3)
odev certifi kovaný podľa normy EN ISO 13 688:2014
- ochranné odevy

rebrový úplet

elastická

 šnúrka

celozapínací

 zips

hlavicový

 rukáv

retrorefl exné pruhy 3M elastická šnúrka

retrorefl exné

 pruhy 3M

EN ISO 20 471
odevy s vysokou 

viditeľnosťou (trieda 3)

EN ISO 13 688
ochranné odevy

EN ISO 20 471
odevy s vysokou 

viditeľnosťou (trieda 3)

EN ISO 13 688
ochranné odevy

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

Fleece, 100 % polyester, 240 g/m²

univerzálna veľkosť pre dospelých

Osnovná pletenina, fl uorescenčný 100 % polyester,

120 g/m², retrorefl exné pruhy

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

Keper, 50 % bavlna, 50 % polyester, 240 g/m²

nastaviteľná

Single Jersey, 100 % polyester,

190 g/m², retrorefl exné pruhy

univerzálna (50 x 26 cm)

detská výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou
zapínanie na suché zipsy v strede predného dielu
podľa normy EN 1150:1999 - výstražné odevy
s vysokou viditeľnosťou pre neprofesionálne použitie
použité certifi kované retrorefl exné pruhy 

fl uorescenčná šatka s retrorefl exnými pruhmi
dolné okraje prešité na oboch stranách
po strane šev
viacúčelové použitie
(možnosti nosenia sú zobrazené na balení)

str. 163

EN 1150
odevy s vysokou 

viditeľnosťou pre 
neprofesionálne 

použitie

2 v 1 (čiapka a nákrčník) vo fl uorescenčných farbách
v hornej časti možnosť stiahnutia šnúrkou
antipillingová úprava z vonkajšej strany

šesťpanelová čiapka z fl uorescenčného materiálu
retrorefl exný lem na šilte
veľkosť nastaviteľná suchým zipsom
s našitou refl exnou páskou
obšité vetracie otvory

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie. 
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Kvalitné materiály, prepracované detaily a elegantné strihy. Takto možno 
jednoducho charakterizovať produkty z luxusnej kolekcie MALFINI®, 
ktorá už 5. rok uspokojuje požiadavky najnáročnejších zákazníkov. 
Produktom z kolekcie MALFINI® venujeme zvláštnu starostlivosť už od 
prvých návrhov, kedy sa vyberá materiál, kreslia sa prvé skice a volia 
nevšedné farebné kombinácie s ohľadom na svetové módne trendy. 
Všetko s cieľom vytvoriť precízne spracovaný produkt, v ktorom sa 
každý bude cítiť pohodlne a zároveň elegantne.
 
Tento rok sme kolekciu MALFINI® rozšírili o 4 nové produkty, 
vďaka ktorým budete môcť ukázať svoj jedinečný štýl.
Elegantné pánske a dámske košele DYNAMIC a FLASH sme navrhli 
tak, aby ste sa cítili sebavedome i pohodlne zároveň.

O MALFINI

www.malfi ni.info



0100 71 77 83 0100 71 77 83

POLOKOŠEĽA PÁNSKA 256

COLLAR UP
Módna pánska polokošeľa s krátkym rukávom 
zdobená kontrastnými prvkami. 

golier a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1

začistenie priekrčníka kontrastnou páskou

léga s 2 gombíkmi zdobenými Malfi ni logom

kontrastná tkaná páska na spodnej lége

rázporky v bočných švoch spevnené kontrastnou páskou

Pique, 100 % bavlna, 215 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - XXXL

POLOKOŠEĽA DÁMSKA 257

COLLAR UP
Módna dámska polokošeľa s krátkym rukávom 
zdobená kontrastnými prvkami. 

golier a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1

začistenie priekrčníka kontrastnou páskou

léga so 4 gombíkmi zdobenými Malfi ni logom

kontrastná tkaná páska na spodnej lége

elegantný priliehavý strih s rázporkami v bočných
švoch spevenými kontrastnou páskou

Pique, 100 % bavlna, 215 g/m2 

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - XXL

171170



0100 710100 70 71

POLOKOŠEĽA PÁNSKA 251

PERFECTION PLAIN
Jednoduchá a pritom elegantná polokošeľa
na každú príležitosť.

golier a lemy rukávov z rebrového úpletu
1:1 s kontrastným prúžkom

ozdobná tkaná páska z vnútornej strany priekrčníka
a v rozparkoch

ramenné švy spevnené páskou

léga s 3 gombíkmi ozdobenými logom Malfi ni

prídavok 5 % elastanu pre lepší tvar

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

•
•
•
• 
•
•

DESIGN

POLOKOŠEĽA DÁMSKA 253

PERFECTION PLAIN
Elegantná polokošeľa s prehnutým strihom dá
ľahko vyniknúť krásam ženskej postavy.

golier a lemy rukávov z rebrového úpletu
1:1 s kontrastným prúžkom

ozdobná tkaná páska z vnútornej strany priekrčníka
a v rozparkoch

ramenné švy spevnené páskou

léga s 5 gombíkmi ozdobenými logom Malfi ni

prídavok 5 % elastanu pre lepší tvar

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

•
•
• 
•
• 
•

DESIGN

S - XLS - XXL

173172



0100 02 71 0100 12* 71 77

POLOKOŠEĽA PÁNSKA MERCEROVANÁ 259

GRAND
Vďaka mercerovanej bavlne hodvábne lesklá pánska 
polokošeľa s krátkym rukávom elegantného vzhľadu.

golier s kontrastným prúžkom z rebrového úpletu 1:1

spevnenie ramenného šva proti vytiahnutiu

začistenie priekrčníka kontrastnou páskou

rázporky v bočných švoch spevnené kontrastnou páskou

léga s 3 gombíkmi zdobenými Malfi ni logom

Single Jersey, 100 % mercerovaná bavlna, 160 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - XXXL

POLOKOŠEĽA PÁNSKA 258

CONTRAST STRIPE LS
Štýlová pánska polokošeľa s dlhým rukávom 
a kontrastnými detailmi.

prídavok 5 % elastanu pre lepší tvar

začistenie priekrčníka kontrastnou páskou

léga s 2 gombíkmi zdobenými Malfi ni logom

spodná časť légy s kontrastným prúžkom

rukáv spracovaný do manžety s 1 gombíkom

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

•
•
•
•
•
•
S - XXXL

DESIGN

*farba 12 - 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan

175174



0100 820100 82

NEW NEW

BLÚZKA DÁMSKA 261

FLASH SS
Elegantná dámska košeľa s krátkym rukávom 
a tvarovaným dolným okrajom.

KOŠEĽA PÁNSKA 260

FLASH SS
Elegantná pánska slim košeľa s krátkym 
rukávom a tvarovaným dolným okrajom.

dámska košeľa s krátkym rukávom

perleťové gombíky vo farbe materiálu

pásové a prsné záševky

tvarovaný dolný okraj

dvojité sedlo na zadnom diele

Plátnová väzba, 75 % bavlna, 21 % polyamid,
4 % elastan, 110 g/m², slim fi t

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - 2XL

pánska košeľa s krátkym rukávom

perleťové gombíky vo farbe materiálu

vystužené špičky goliera

dvojité sedlo na zadnom diele

záševky na zadnom diele

tvarovaný dolný okraj

Plátnová väzba, 60 % bavlna, 40 % polyester, 105 g/m², slim fi t

•
• 
•
• 
•
• 
•
S - 2XL

DESIGN

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia 
vám poskytne obchodné oddelenie. 

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia 
vám poskytne obchodné oddelenie. 

NEW NEW

177176



0100 820100 82

NEW NEW

BLÚZKA DÁMSKA 263

DYNAMIC LS
Elegantná dámska košeľa s dlhým rukávom 
a tvarovaným dolným okrajom.

dámska košeľa s dlhým rukávom

rukávy zakončené do manžety zapínanej na 2 gombíky

léga rázporku rukávu tvarovaná do špičky

perleťové gombíky vo farbe materiálu

dvojité sedlo na zadnom diele

pásové a prsné záševky

tvarovaný dolný okraj

Plátnová väzba, 75 % bavlna, 21 % polyamid,
4 % elastan, 110 g/m², slim fi t

•
•
•
•
•
• 
• 
•

DESIGN

S - 2XL

KOŠEĽA PÁNSKA 262

DYNAMIC LS
Elegantná pánska slim košeľa s dlhým rukávom 
a tvarovaným dolným okrajom.

pánska košeľa s dlhým rukávom

rukávy s dvoma záhybmi zakončené manžetou na gombík

perleťové gombíky vo farbe materiálu

záševky na zadnom diele

vystužené špičky goliera

dvojité sedlo na zadnom diele

tvarovaný dolný okraj

Plátnová väzba, 60 % bavlna, 40 % polyester, 105 g/m², slim fi t

•
• 
•
• 
•
• 
• 
•

DESIGN

S - 2XL

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia 
vám poskytne obchodné oddelenie. 

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia 
vám poskytne obchodné oddelenie. 

NEW NEW

179178



0201 12* 710201 12* 71

MIKINA PÁNSKA 452

VOYAGE
Celozapínacia pánska mikina s kontrastnými 
prvkami.

kovový zips zdobený Malfi ni logom v kontrastnej farbe

kapucňa s podšívkou, na stiahnutie kontrastnou šnúrkou

raglánové rukávy s ozdobným prešitím

začistenie priekrčníka kontrastnou páskou

dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu
2:2 s prídavkom 5 % elastanu

Single Jersey, 100 % bavlna, 320 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - XXXL

MIKINA DÁMSKA 451

VOYAGE
Celozapínacia dámska mikina s kapucňou
priliehavého strihu s kontrastnými prvkami.

kovový zips zdobený Malfi ni logom v kontrastnej farbe

kapucňa s podšívkou, na stiahnutie kontrastnou šnúrkou

raglánové rukávy s ozdobným prešitím

začistenie priekrčníka kontrastnou páskou

dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu
2:2 s prídavkom 5 % elastanu

Single Jersey, 100 % bavlna, 320 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

XS - XXL

*farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza *farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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TRIČKO PÁNSKE 150

ACTION
Netradičné ozdobné prešitie na ramenách 
a vynikajúce spracovanie dávajú klasickému 
tričku iný rozmer.

ramená členené sedlom s ozdobným prešitím 

úzky lem priekrčníka z vrúbkovaného úpletu 

prídavok 5 % elastanu pre lepší tvar

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

•
•
•
•

DESIGN

S - XXL

SOFTSHELLOVÁ BUNDA PÁNSKA 550

CASUAL
Pánska voľnočasová bunda v trendovej 
kombinácii pleteniny a softshellu.

kombinácia dvoch softshellových materiálov
 
spodný lem rukávov nastaviteľný suchým zipsom

Softshell, 100 % polyester, Fleece 350 g/m2, 100 % polyester
Softshell, 96 % polyester, 4 % elastan
podšívka: 100 % polyester

•
•
•

DESIGN

S - XXL
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UTERÁK 951 OSUŠKA 952

BAMBOO TOWEL BAMBOO TOWEL
Uterák z kvalitného bambusového froté. Na 
dotyk príjemne mäkké, vysoko savé.

Osuška z kvalitného bambusového froté. 
Na dotyk príjemne mäkké, vysoko savé.

zdobené bordúrou s vtkanou saténovou priadzou

etiketa vhodná aj ako závesné pútko

Froté, 70 % bambus, 30 % bavlna, 450 g/m2

zdobené bordúrou s vtkanou saténovou priadzou

etiketa vhodná aj ako závesné pútko

Froté, 70 % bambus, 30 % bavlna, 450 g/m2

•
•
•

•
•
•

DESIGN DESIGN

50 x 100 cm 70 x 140 cm 
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ŽUPAN UNISEX 953

BAMBOO BATHROBE
Župan z kvalitného bambusového froté unisex 
strihu. Na dotyk príjemne mäkký, vysoko nasiakavý.

kimonový golier s vtkanou saténovou priadzou v štýle bordúry

ozdobné prešitie v štýle bordúry tiež na koncoch rukávov

dve vrecká, opasok a etiketa vhodná ako závesné pútko

luxusný darčekový predmet vhodný na výšivku

froté, 70 % bambus, 30 % bavlna, 450 g/m2

•
•
•
•
•

DESIGN

S, L

00

UTERÁK 950

BAMBOO GOLF TOWEL
Malý uterák z kvalitného bambusového froté.
Na dotyk príjemne mäkký, vysoko nasiakavý.

zdobený bordúrou s vtkanou saténovou priadzou

etiketa vhodná takisto ako závesné pútko

Froté, 70 % bambus, 30 % bavlna, 450 g/m2

•
•
•

DESIGN

30 x 50 cm
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UKÁŽKY MATERIÁLOV
SINGLE JERSEY
Jemná záťažná pletenina s charakteristickými stromčekovitými stĺpikmi na lícnej strane a oblúčikmi na rubovej strane. Väzba sa vyznačuje 
ťažnosťou, mäkkosťou a ľahkou párateľnosťou. Priadza použitá na spracovanie pleteniny má vplyv na výslednú kvalitu tovaru. Výrobky 
Adler® sú zhotovené z kvalitnej prstencovo dopriadanej priadze. Materiál je veľmi vhodný na potlač a výšivku. Tovar je vyrábaný v rôznych 
plošných hmotnostiach (135 – 200 g/m2).

PIQUE 
Záťažná vzorovaná pletenina s plastickým geometrickým vzorom. Obojlícna väzba je doplnená podkladanou niťou, ktorá jej zaručuje malú 
rozťažnosť do šírky. Výrobky sú vhodné na potlač aj výšivku. Tovar je vyrábaný v rôznych plošných hmotnostiach (170 – 220 g/m2).

INTERLOCK PIQUE
Väzba záťažnej interlokovej pleteniny so vzorom, kde sa striedajú dva plné interlokové riadky s riadkom jednolícnym podkladaním. Jedna 
strana pleteniny má keprovo rozsadené vytiahnuté očká, druhá strana je hladká. Vlastnosťou tejto väzby je znížená ťažnosť. 

FLEECE
Záťažná pletenina charakteristická husto počesaným mäkkým povrchom s vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami za každého počasia. 
Dokáže absorbovať pot a bráni prieniku vetra. Výrobky sú vhodné na výšivku a laserové gravírovanie. Tovar je vyrábaný v rôznych plošných 
hmotnostiach (250 – 360 g/m2).

VÝPLNOK 
Záťažná pletenina s charakteristickými stromčekovitými stĺpikmi na lícnej strane a oblúčikmi na rubovej strane. Väzba je doplnená výplnkovou 
niťou, ktorá je vedená po rubovej strane pleteniny. Pridaná niť zvyšuje absorbčnú schopnosť i objem pleteniny a zvyšuje jej pevnosť. Výplnkové 
pleteniny s objemnými a mäkkými niťami sa pre zvýšenie tepelnej izolácie počesávajú. Výrobky sú vhodné na potlač aj výšivku. Tovar je 
vyrábaný v rôznych plošných hmotnostiach (250 – 320 g/m2).

SOFTSHELL 
Softshell je laminovaná textília pre moderné, športové oblečenie a oblečenie pre outdoorové aktivity. Delí sa na membránové a nemembránové. 
Odevy z týchto materiálov sú ľahké, teplé, pružné a s vysokou mechanickou odolnosťou. Softshell s membránou potom môže byť 
i nepremokavý a zároveň priedušný. Tovar je vyrábaný v rôznych pločných hmotnostiach (210 - 300 g/m2).

FROTÉ
Slučková tkanina z kvalitnej bavlny (350–450 g/m2), veľmi mäkká na dotyk, savá a s pevnými slučkami na oboch stranách.

PLÁTNO
Plátnová väzba tkaniny je pevná, pravidelne sa opakujúca väzba. Nevytvára vzor, je hladká a vhodná na potlač aj výšivku. Tovar je vyrábaný 
z kvalitnej česanej alebo brúsenej bavlny, polyesteru alebo polyamidu.

BAMBUSOVÉ VLÁKNO
Má antibakteriálne a antimykotické vlastnosti. Uterák z bambusového vlákna je pevnejší a má 3x vyššiu savosť ako bavlna. Pri praní uteráku 
nedoporučujeme používať aviváž, aby sa neznížila savosť.

POPELÍN
Popelín je mimoriadne hustá tkanina z jemnej bavlny, vlny alebo syntetického vlákna. Pre popelín je typická jemná rebrovaná štruktúra 
s jemným leskom. S obľubou sa používa pri výrobe športových košieľ, blúzok a kabátov. Tovar je vyrábaný v rôznych plošných hmotnostiach 
(120 – 125 g/m2).

CORDURA® CLASSIC
Je konštruovaná v súlade so schválenými štandardmi fi rmy INVISTA pre značku CORDURA®. Medzi hlavné vlastnosti tkaniny patrí odolnosť 
proti oderu a roztrhaniu, odolnosť proti škrvnám. Vďaka svojej pevnosti zaručuje dlhú životnosť. 
CORDURA® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti INVISTA pre odolné materiály.

KEPER
Keprová väzba tkaniny sa vyznačuje šikmým riadkovaním, ktoré sa pravidelne opakuje. Tkanina v keprovej väzbe je voľnejšia, hrejivejšia, 
mäkšia a pružnejšia pri spracovaní než plátno, vhodná pre potlač aj výšivku. Tovar je vyrábaný z kvalitnej česanej alebo brúsenej bavlny alebo 
zo zmesi s polyesterom.

3M™ PRUHY
Zvyšujú viditeľnosť osoby, ktorá ich nosí, a tým znižuje pravdepodobnosť nehôd. Technológia 3M™ refl exných materiálov je založená na 
vrstve mikroskopických sklenených guličiek pripevnených na podkladovej vrstve tkaniny, ktorá je ošetrená zrkadlovou plochou. Na jednom 
cm² tkaniny sa nachádza až 30 000 sklenených guličiek. Tieto guličky sú potom zodpovedné za to, že svetlo dopadajúce na pruh refl exného 
materiálu od dvojitého lomu odrážaného späť k zdroju.
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FAMILY KONCEPT
Produkt ponúkaný ako v pánskom, tak dámskom a detskom variante.

DUO KONCEPT
Produkt ponúkaný ako v pánskom tak dámskom variante.

SILIKÓNOVÁ ÚPRAVA
Ošetrenie látky v silikónovom kúpeli z dôvodu zdokonalenia jej vlastností 
podobne ako aviváž, avšak s trvalejším efektom. Takto ošetrený výrobok je 
hebký na dotyk, odolný voči nečistotám, menej sa špiní a omnoho lepšie
k nemu priľne potlač.

ANTIPILINGOVÁ ÚPRAVA 
Stabilizačná úprava pre zníženie žmolkovania materiálu.

ELASTAN
Syntetické vlákno na báze polyuretánu s vysokou pružnosťou. Látky
s prímesou elastanu obopínajú telo bez toho, aby bránili v pohybe. Podiel len 
niekoľkých jednotiek percent elastanu výrazne zlepší úžitkové vlastnosti textílie.

VETRUODOLNÉ
Materiál zabraňujúci prieniku vetra a prechladnutiu.

VODEODOLNÉ
Číselný údaj v milimetroch udáva schopnosť materiálu odolávať tlaku vody. 
Čím vyšší vodný stĺpec, tým vyššia nepremokavosť.

PRIEDUŠNÉ
Udáva sa v g/m2/24 hod., tzn. koľko vlhkosti v gramoch prepustí jeden 
štvorcový meter látky za deň. Tu platí, že čím je hodnota vyššia, tým ma-
teriál lepšie dýcha.

TEAR OFF
Odtrhávací label 

DUO

NOVINKA 

PÁNSKE 

NOVÁ BARVA 

DÁMSKE

UNISEX

DETSKÉ

Vybrané odevy z kolekcie HIGH-VISIBILITY (HV) zodpovedajú medzinárodným normám, ktoré stanovujú optimálnu podobu ochranného odevu s vysokou 
viditeľnosťou. Certifi kované odevy z kolekcie HV sú ošetrené príbalovým letákom informujúcim o správnom naskladnení a účelu použitia tak, aby boli čo 
najlepšie zachované vlastnosti produktu.

Odevy s vysokou viditeľnosťou vyrobené z fl uorescenčného materiálu a v kombinácii s retrorefl exnými pruhmi sa zaraďujú do troch tried.

Nový produkt. Bližšie informácie o termíne naskladnenia 
Vám poskytne obchodné oddelenie.

Nová farba. Bližšie informácie o termíne naskladnenia
Vám poskytne obchodné oddelenie.

LEGENDA

Trieda 3 - stupeň najvyššej ochrany - minimálna požadovanáplocha 
podkladového materiálu je 0,80 m² a 0,20 m² retrorefl exného materiálu 
(4 metre retrorefl exnej pásky o šírke 5cm)

Trieda 2 - stupeň strednej ochrany - minimálna požadovaná plocha 
podkladového materiálu je 0,50 m² a 0,13 m² retrorefl exného materiálu 
(2,60 metre retrorefl exnej pásky o šírke 5 cm)

Trieda 1 - stupeň minimálnej ochrany - minimálna požadovaná plocha 
podkladového materiálu je 0,14 m² a 0,10 m² retrorefl exného materiálu 
(2 metre retrorefl exnej pásky o šírke 5 cm)

Norma En 1150:1999 - Ochranné odevy - Výstražné odevy s vysokou 
viditeľnosťou pre neprofesionálne použitie - norma uvádza požiadavky na 
optické vlastnosti výstražných odevov s vysokou viditeľnosťou určených 
pre dospelých alebo mladistvých k neprofesionálnemu použitiu. Odevy 
sú určené pre vizuálnu signalizáciu prítomnosti užívateľa za akýchkoľvek 
svetelných podmienok ako cez deň, pri mestskom osvetlení, tak i pri 
osvetlení svetlami dopravných prostriedkov v tme.

Norma En ISO 13688:2013 - Ochranné odevy - táto medzinárodná 
norma určuje všeobecné požiadavky na prevedenie ochranných pracovných 
odevov z hľadiska ergonomie, bezchybnosti, označenia veľkosti, stárnutia, 
označeniu ochranných odevov a na informácie, ktoré sú dodávané výrobcom 
s ochrannými odevmi.

Norma En ISo 20471:2013 - Odevy s vysokou viditeľnosťou - 
medzinárodná norma určuje požiadavky na odev s vysokou viditeľnosťou, 
ktorý je schopný vizuálne signalizovať prítomnosť užívateľa pre obsluhu 
svetelných podmienok a to ako pri dennom svetle, tak pri osvetlení 
svetlometmi vozidiel v tme.

podľa noriem EU

Veľkosť XS S M L XL XXL 3XL
výška postavy 160 164 168 172 176 176 176

obvod hrudníka 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

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

obvod sedu 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142

Vek 4 6 8 10 12
výška postavy 110 122 134 146 158

obvod hrudníka 58/57 62/61 66/67 70/73 76/79

obvod pása 54/54 56/56.5 59/59.5 63/62.5 68/65.5

obvod sedu 61 67 72 78 86

dĺžka chrbta 25 29 31 34 38

Veľkosť kód
4 roky 08

6 rokov 09

8 rokov 10

10 rokov 11

12 rokov 07

XS 12

S 13

M 14

L 15

XL 16

2XL 17

3XL 18

4XL 19

5XL 20

Ženy

Kódy veľkostí:

Príklad maximálneho
intervalu rozmerov postáv.

– chlapci – - dievčatá

Objednávacie číslo prosím uvádzajte v tvare: 
kód produktu-kód farby-kód veľkosti
Príklad:

Tričko Basic vo farbe čiernej, veľkosť M = 129-01-14

Deti

Veľkosť
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

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

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

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

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

Muži

TABUĽKA VEĽKOSTÍ
Údaje uvedené v tabuľke sú rozmery postáv - nie odevov.
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10 11

biela

marlboro červená

červená

francúzska modrá

camoufl age brown

mandľová

svetlomodrá

tyrkysová

svetlosivý melír

ružovásvetlá khaki

denimtmavý tyrkys

naturálna

purpurová

čierna

svetlo sivá

piesková

čokoládová

camoufl age green

nugátová

neon yellow

green apple

nebeská modrá

žltá

army

limetková

biela

oranžová

refl exná žltá

fuchsia red

tmavomodrá

tmavomodrá

starostrieborná

strieborná

khaki

hrášková zelená

tmavá bridlica

kávová

military

snorkel blue

neon orange

petrol blue mätová

dark navy

trávová zelená

levanduľová

kráľovská modrá

malinová

čierna

ebony gray

tmavosivý melír

jantárová

refl exná oranžová

knit gray

light blue

light anthracite

smaragdovozelená

fľaškovozelená

oceľovo sivá

camoufl age gray

fi alová

tmavosivý melír

bordová

fuchsiová

antracitový melír

ľadovo sivá

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

k výrobkom ADLER®

k výrobkom MALFINI®

petrol blue
19-4241 TPX

ombre blue
19-4014 TPX

formula red
19-1763 TPX

k výrobkom PICCOLIO®

k výrobkom RIMECK®

Uvedené farby a Pantone® kódy sú iba orientačné a od skutočnej farby látky sa môžu odlišovať.
Tlačové chyby a zmeny v produktovom portfóliu vyhradené.

biela

fľaškovozelená

svetlá khaki

tmavá bridlica

11-4800 TPX

19-6311 TPX

16-0518 TPX

18-0510 TPX

čierna

červená

army

neon yellow

19-0303 TPX

18-1736 TPX

19-0618 TPX

809 C

tmavomodrá 

tmavosivý melír

purpurová

neon orange

19-4023 TPX

17-2036 TPX

811 C

svetlosivý melír

svetlomodrá

tyrkysová

green apple

17-4139 TPX

16-4535 TPX

15-0545 TPX

žltá

nebeská modrá

denim

petrol blue

13-0859 TPX

14-4121 TPX

148-4025 TPX

19-4241 TPX

kráľovská modrá

trávová zelená

fialová

19-3952 TPX

17-6030 TPX

19-3536 TPX

čierna ebony gray refl exná žltá refl exná oranžovátmavomodrá

INDEX FARIEB

naturálna oranžová

12-0605 TPX 17-1464 TPX

fuchsiová

19-2024 TPX

limetková

13-0550 TPX

19-0303 TPX 19-0000 TPX19-4023 TPX
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