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30 nabízených barev

Velikost XS – 3XL, 4XL ve vybraných barvách 00, 01, 02, 05, 07

Silikonová úprava, díky které je tričko ideálně připravené pro tisk

Tubulární střih, díky kterému zůstává tričko ve stejném tvaru i po několikerém vyprání

Přídavek 5 % elastanu v lemu průkrčníku, díky kterému je lem stále pružný  
i po několikerém vyprání

Zpevňující páska od ramene k rameni, díky které i po několikerém vyprání zůstává 
hlavicový rukáv na svém místě (nevytahuje se)

HEAVY NEW 137

Král mezi reklamními tričky

Nejkvalitnější tričko na trhu reklamního textilu

Nemá konkurenci ve svém segmentu

30 barev – nejširší nabídka barevných odstínů ve své kategorii

Na skladě denně více než 500 000 ks

I po několikerém praní stále drží tvar a lesk

Všechna trička prošla silikonovou úpravou, jsou tedy na první pohled hladká, mají hedvábný lesk

Díky silikonové úpravě je nižší spotřeba barvy a motiv na tričku skvěle drží i po několikerém vyprání

Tričko vhodné pro téměř všechny druhy potisku (vyjma sublimace), ale i výšivku

200 g/m2

Střihově velmi dámské (sexy), úžasně padne

Nejlevnější dámské tričko pod značkou MALFINI®

TOP dámský produkt

Všechna trička prošla silikonovou úpravou, jsou tedy na první pohled hladká, mají hedvábný lesk

150 g/m2

21 nabízených barev

Velikosti XS – 2XL, 3XL ve vybraných barvách 00, 01, 02, 07, 12

Silikonová úprava, díky které je tričko ideálně připravené pro tisk 

Projmutý střih zdůrazňující dámskou siluetu, hlubší výstřih, spadlý hlavicový rukávek

Zpevňující ramenní páska, díky které i po několikerém vyprání zůstává hlavicový rukáv 
na svém místě (nevytahuje se)

PURE 122

CLASSIC NEW 132

S – 3XL

21 nabízených barev

Tubulární střih, díky kterému zůstává tričko ve stejném tvaru i po několikerém vyprání

Zpevňující ramenní páska, díky které i po několikerém vyprání zůstává hlavicový rukáv 
na svém místě (nevytahuje se)

CLASSIC NEW 133 

XS – 2XL

18 nabízených barev

Projmutý střih zdůrazňující dámskou siluetu

Zpevňující ramenní páska, díky které i po několikerém vyprání zůstává hlavicový rukáv 
na svém místě (nevytahuje se)

CLASSIC NEW 135

18 nabízených barev

Velikosti 4 – 12 let

Zpevňující ramenní páska, díky které i po několikerém vyprání zůstává hlavicový rukáv 
na svém místě (nevytahuje se)

FAMILY A DUO CONCEPT U TRIČEK CLASSIC NEW CLASSIC NEW 132, 133, 135

Denně na skladě více než 600 000 ks k okamžité distribuci

Velmi kvalitní trička nižší gramáže tvořící DUO i FAMILY CONCEPT v 18 barvách!

Cenově nejpříznivější FAMILY CONCEPT v produktovém portfoliu značky MALFINI®

145 g/m2
duo i family concept - 18 barev

TOP TRIČKA
kolekce MALFINI®
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BASIC 129

XS – 4XL, 5XL (00, 01, 02, 05, 07)

36 nabízených barev

Silikonová úprava, díky které je tričko ideálně připravené pro tisk  

Tubulární střih, díky kterému zůstává tričko ve stejném tvaru i po několikerém vyprání

Přídavek 5 % elastanu v lemu průkrčníku, díky kterému je lem stále pružný  
i po několikerém vyprání

Zpevňující páska od ramene k rameni, díky které i po několikerém vyprání zůstává hlavicový 
rukáv na svém místě (nevytahuje se) 

BASIC 134

XS – 2XL, 3XL ve vybraných barvách 00, 01

29 nabízených barev

Silikonová úprava, díky které je tričko ideálně připravené pro tisk

Projmutý střih zdůrazňující dámskou siluetu

Přídavek 5 % elastanu v lemu průkrčníku, díky kterému je lem stále pružný i po několikerém 
vyprání

Zpevňující ramenní páska, díky které i po několikerém vyprání zůstává hlavicový rukáv na 
svém místě (nevytahuje se)

BASIC 138

Velikosti 4 – 12 let

21 nabízených barev

Silikonová úprava, díky které je tričko ideálně připravené pro tisk, je hladké 

Střih s bočními švy

Přídavek 5 % elastanu v lemu průkrčníku, díky kterému je lem stále pružný i po 
několikerém vyprání

Zpevňující ramenní páska, díky které i po několikerém vyprání zůstává hlavicový rukáv 
na svém místě (nevytahuje se)

CLASSIC 101

� Kvalitní reklamní tričko střední gramáže

� Stálice produktového portfolia

� Výborná volba v případě potřeby levného kvalitního trička v základních barvách

� Levnější varianta k Basicu v základních barvách

� Nemá silikonovou úpravu ani elastan v průkrčníku, proto je o více než 20 % levnější než Basic

� Na skladě denně k dispozici více než 500 000 ks

� 160 g/m2

V 10 základních barvách

S – 3XL, 4XL ve vybraných barvách 00, 01

Tubulární střih, díky kterému zůstává tričko ve stejném tvaru i po několikerém vyprání

Zpevňující páska od ramene k rameni, díky které i po několikerém vyprání zůstává 
hlavicový rukáv na svém místě (nevytahuje se)

HEAVY 110

 � Kvalitní reklamní tričko vyšší gramáže

 � Stálice na trhu (od roku 2007)

 � Levnější varianta k 137 HEAVY NEW v základních barvách

 � Nemá silikonovou úpravu, proto je o téměř 10 % levnější!

 � Na skladě více než 100 000 ks denně k dispozici 

 � 200 g/m2

Ve 13 základních barvách

S – 2XL, 3XL ve vybraných barvách 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 94

Tubulární střih, díky kterému zůstává tričko ve stejném tvaru i po několikerém 
vyprání

Zpevňující páska od ramene k rameni

FAMILY A DUO CONCEPT U TRIČEK BASIC

KONSTRUKČNÍ DETAILY TRIČEK UNISEX A PÁNSKÝCH

BASIC 129, 134, 138

 � Nejprodávanější tričko – vlajková loď značky MALFINI®

 � Všechna trička prošla silikonovou úpravou, jsou tedy na první pohled hladká, mají hedvábný lesk

 � Díky silikonu je při tisku nižší spotřeba barvy a motiv na tričku skvěle drží i po několikerém vyprání

 � Tričko vhodné pro téměř všechny druhy potisku (vyjma sublimace), ale i výšivku

 � K dispozici denně až 2,5 milionu ks na skladě

 � Stálobarevnost i po několikerém praní, stále drží tvar a lesk

 � Nabízené ve 39 barvách – FAMILY CONCEPT v 18 barvách, DUO CONCEPT dokonce ve 26 barvách

 � Až do velikosti 5XL

 � 160 g/m2

měkčí na dotyk

výrazně lesklejší

vlákna jsou pružnější

má menší  

elektrostatický 

náboj

odolné vůči oděru

méně se mačká

CO JE TO SILIKONOVÁ ÚPRAVA?
Silikonovou úpravou se nazývá finální úprava textilie, při které dochází k úplnému uhlazení textilního vlákna. Textilie 

je namáčena do silikonové lázně, po které následuje závěrečná fixace a sušení. Lázeň je možno přirovnat k aviváži, 

která se přidává na závěr praní, avšak se stálostí efektu při opakovaném praní. 

TAKTO OŠETŘENÉ TRIČKO JE:

Č. produktu: 129 101 137 110 132 145 111 102 109 112 131 803 144 143 150 130 119 146 166

100 % bavlna l l l l l l l l l l l l l l l l l l

95 % bavlna 
5% elastan l

Silikonová 
úprava l l l l

Zpevňující 
páska 
od ramene 
k rameni 

l l l l l l l l l l l

Zpevnění  
ramenních 
švů

l l l l l l l

Vnitřní část  
průkrčníku 
začištěna 
páskou

l l l l l l l

Dvojité prošití l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Průkrčník  
s 5 % elastanu l l l l l l l l l l l l l l l

Tubulární střih l l l l l l l l

Boční švy l l l l l l l l l l l

Kontrastní 
prvky l l l l l l l

Raglánové 
rukávy l l

Počet barev 34 6 29 13 21 10 5 9 8 3 7 1 3 13 6 5 10 13 3

Tear off label l

Velikost XS – 5XL S – 4XL XS – 4XL S – 4XL S – 4XL S – 4XL S – 3XL S – 3XL S – 2XL M – 3XL S – 3XL S – 2XL XS – 3XL S – 2XL M – 2XL M – 2XL S – 3XL S – 2XL XS – 3XL

Gramáž 160 160 200 200 145 180 200 160 200 180 180 150 160 180 180 180 160 180 160

duo concept

family concept - 18 barev

- 26 barev


