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Tisztelt Üzleti Partnerünk! 

Örömmel fordulok önhöz, hogy bemutassam éves 
katalógusunk új kiadását. Bár általában inkább  
a pozitív hangvételt szeretem, nem kerülhetem el 
hogy már az elején megemlítsem, hogy katalógusunk 
a 2022-es nagy politikai és gazdasági nehézségek 
időszakában készült. Legtöbbünk nehezen hiszi 
azt, hogy a 2023-as év nem lesz legalább annyira 
nehéz mindenkinek. Csapatunk mindent megtesz 
annak érdekében, hogy továbbra is biztonságos és 
megbízható partner lehessen az Ön számára  
a bizonytalan időkben. Hiszem, hogy együtt bizalommal 
tekinthetünk az előttünk álló évek elé. 

2023-ra új izgalmas fejlesztésekkel készülünk.  
Új ingünk szabását Roman Humlíček, az ország egyik 
legjobb szabója készítette. Fenntartható üzletünket 
azzal támogatjuk, hogy számos, újrahasznosított 
poliészterből és biopamutból készült, tanúsítvánnyal 

rendelkező terméket kínálunk, beleértve a galléros 
pólóinkat, amiknek GOTS-tanúsítványuk van. 

Ön és ügyfelei iránti elkötelezettségünk a RIMECK 
munkaruha-szektorában is megmutatkozik, ahol 
továbbra is folytatjuk a galléros pólók innovációját.  
A MALFINI promóciós sorozat néhány terméke szintén 
fejlesztésen esett át. Ahogy a munkaruha-szektorban 
egyre népszerűbbek lettek, a RIMECK márka részévé 
váltak. Nagyra értékeljük azt a bizalmat, amelyet egyre 
erősödő együttműködésünk révén tanúsított felénk 
a magyar piacon.   

Csapatunk készen áll arra, hogy idén és a következő 
években még magasabb szintű szolgáltatást 
nyújtson Önnek, és közösen érjünk el üzleti sikereket. 
Köszönöm! 

Radek Veselý
Ügyvezető igazgató

Promotional textile for the whole Europe
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„Prága a divat városává válik” – mondta Jean-Paul Gaultier, 
a világhírű francia divattervező csaknem húsz évvel 
ezelőtti első csehországi látogatásán. A jelen pedig őt 
igazolja, hiszen a divatfővárosok rangsora szerint a cseh 
város olyan nagy nevek közé tartozik, mint Párizs, Milánó 
és New York. Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy a MALFINI 
azért választotta Prágát a Technology Fashion Center 
székhelyéül, mert a cseh főváros nemcsak gyönyörű 
és romantikus, de különböző kultúrákat is összeköt, és 
minden itt létrejött dologban tükröződik kozmopolita 
jellege.

A Malfini Technology Fashion Centerben a világ minden 
tájáról érkező emberek olyan termékeket terveznek, 
amelyek dizájn és minőség tekintetében tökéletesen 
megfelelnek az aktuális divattrendeknek. A különböző 
nemzetiségű alkalmazottak ugyanazokon a folyosókon 
találkoznak, így a csapaton belüli sokszínűség természetes 
számunkra. A köztük lévő harmóniának köszönhetően 
itt fejlődik ki a legjobb, amit a promóciós ruházati szektor 
kínálhat.

Az a tény, hogy Technology Fashion Centerünk Európa 
szívében található, nagyszerű kapcsolatokat biztosít az 
összes kulcsfontosságú divatvároshoz. Trendek vesznek 
körül bennünket, és gyorsan tudunk reagálni rájuk. Ennek 
köszönhetően a MALFINI képes volt átalakítani a promóciós 
textíliákról alkotott felfogást, és a valódi divat szintjére 
emelte azt, a Malfini Technology Fashion Center pedig ezt is 
tovább folytatja.

PRÁGA 
a divat fővárosai közé tartozik

A Malfini Technology Fashion Center 
is megerősíti a tényt
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Kollekciónkat 
Csehországban fotózzuk

A sportszakértők szerint a hazai pályán való játék 
mindig előny, Csehország pedig rengeteg szépséget 
kínál számunkra, akár az anyatermészetről, akár a 
technológiáról beszélünk. Prága, a száztornyú város 
kortárs épületei adták a hátteret az idei MALFINI 
kollekciós forgatásnak.

Termékeink letisztult vonalait kombináltuk a břežany-
i sportcsarnok sikerével. Szokatlan formája és sima, 
alumínium zsindelyből készült fémfelülete három nagy 
díjat nyert 2018-ban: A csarnok a Cseh  Grand Prix of 
Architects (Építész Nagydíj) győztese lett, elnyerte a 
National Award for Architecture-t (Nemzeti Építészeti 
Díj) és elnyerte az Év épülete címet.

A Trója-híd (Trojský most) is lenyűgöző színpadot 
nyújtott, szó szerint elmosva a határokat az építészet 
és a mérnöki ismeretek között. A European Steel 
Design Awards zsűrije valódi szobornak minősítette, és 
a Award of Excellence díjjal (Kiválósági díj) tüntette ki. 

A kategóriájában a Building of the Year (Év Épülete) 
2018 díjat is elnyert Škoda ICERINK komplexum 
a fotózások érdekes helyszínévé vált. A modern 
létesítmény felszereltséggel és két jégpályával egész 
évben nyitva áll a látogatók számára, így színvonala 
NHL szinten is elismert.

A MALFININÉL nagyra értékeljük a legkiválóbb 
minőséget és a kiváló anyagokat. A vitkovi National 
Memorial (Nemzeti Emlékhely) pontosan ezt kínálta 
időtlen kialakításával. Bár közel egy évszázados, 
letisztult vonalai mégis kényelmesen illeszkednek a 
jelenbe.

Sokszínűségének köszönhetően 
hazánk sok mindent kínál

Jarda Šimandl a cseh reklám- és kereskedelmi 
fotózás egyik kiemelkedő alakja. Munkássága ötvözi 
a klasszikus alkotói módszereket és a modern 
technikát, eredeti módon ábrázolva a tárgyakat, 
tájban elhelyezkedő tárgyakat, arcokat. A legendás 
utolsó osztályt Ján Šmok professzor tanította a 
FAMU-ban, művészi fotográfia szakon. Jarda számos 
kiállításon mutatta be műveit Csehországban és 
külföldön, valamint számos híres személyiséggel 
dolgozott együtt. Ezek közül legalább egyet itt meg 
kell említeni: Tereza Maxovát, a híres cseh női modellt.   

Szokatlan, hogy egy fotós és egy márka ilyen sokáig 
hűséges marad egymáshoz. Neked és Malfininek sikerült. 
Hogyan alakult ki az együttműködés?

2008 nagyon mozgalmas év volt számomra; a Mánes 
galériában zajlott a nagy formátumú fotókiállításom. 
Akkor jelentkezett a MALFINI – akkoriban még Adler.

A munkaterhelésemet figyelembe véve a megállapodásunk 
létrejötte meglehetősen hosszú ideig tartott, mire 2010-
ben minden a helyére került, kölcsönös megelégedésre. 
Első együttműködésünk az olaszországi Peschiciben volt, 
ahol volt egy kiállításom. A nagyszerű eredményekben a 
környék és az emberek ismerete tükröződött. Még egyszer 
visszatértünk ugyanarra a helyszínre; ideális hely egy 
fotós számára, sokféle beállítással és a cég termékeihez 
való tökéletes illeszkedéssel. Mindenki nagyon élvezte, ez 
hosszú időre összehozott minket.

A fotózási helyszín nagyon fontos a fotósok számára.  
Mi vezérel téged, amikor választasz?

A fotó készítésének helye az egyik fontos szempont, 
amiben meg kell állapodnunk a megrendelővel. A hely 
szellemét kell tükröznie; érzelmeket kell sugároznia; 
egyszerűen sajátos légkörrel kell rendelkeznie. 
Nyilvánvalóan a fényképezett termékekkel 
összefüggésben. Ezért eszmét cseréltünk a MALFINI 
embereivel. Tiszteletben tartom a specifikációkat, így 

a Malfinié a végső döntés a környezettel és a hangulattal 
kapcsolatban.

Egyáltalán nem könnyű megtalálni a megfelelő helyet. Ha 
pedig megvan, még mindig nem biztos, hogy a fotózás 
napján olyan állapotban találod, ahogyan azt elvárod. 
Előfordulhat, hogy a stílusos betonfalat, amit előzőleg 
kiválasztottunk, egyik napról a másikra festékszóróval 
lefestették. Ekkor kerülhet sor az improvizációra. 
Azzal is szembesülhetünk, hogy ami a nagy látószögű 
látásmódomban szép, az a termék közeli képén nem 
ugyanaz. Végül, de nem utolsósorban az időjárás is 
közrejátszik. Az elmúlt években Malfinivel inkább arra 
törekedtünk, hogy a textileket összekapcsoljuk Csehország 
gyönyörű helyeivel, ahol hiányzik a napsütéses napok 
bizonyossága.  

A textiltermékek trendjei gyorsan fejlődnek. Ugyanez  
a helyzet a reklámfotózás szektorán belül is?  

Ezen a területen a vizuális kultúra általános irányzatai 
mellett a technikai fejlődés is erős befolyást gyakorol, ami 
kétségtelenül megmutatkozik azokon a helyszíneken, 
amelyekről beszéltem. A műszaki épületek, legyenek azok 
rendkívül modernek vagy történelmiek, a beton, a fém és 
az üveg trendekké válnak. Éppen ezért jelenleg is ebbe 
az irányba összpontosítunk a Cseh Köztársaságon belüli 
érdekes objektumokra, amelyeket a cég bemutat majd 
európai vásárlóinak.

Általánosságban elmondható, hogy az analóg korszakból  
a digitális korszakba való átmenetet éljük. Hatalmas előny, 
hogy áttekinthető, az imént készített fotó. A könnyű 
utómunka lehetősége is nagyszerű. A fotózás valójában a 
számítógép előtt ülve folytatódik. A digitális technológia a 
maga előnyeivel mindenki számára elérhető, de megfelelő 
fotós szem nélkül nem lehet jó fotót készíteni.

Jelentős tendencia minden bizonnyal a retusálás 
minimalizálása, amit egy egyszerűbb elrendezés előz meg. 
Ekkor az eredmény közelebb áll a valósághoz. Egészen 
addig, amíg az ember nem tudja, hogy szándékos volt-e, 
amit lát, vagy a fotós nem is tud róla, de megcsinálta. 
Véleményem szerint ez sok hasonlósághoz vezet, és én 
személy szerint nem szeretek erős divattrendeket követni. 
De én profi vagyok, és egy olyan ügyféllel, mint a MALFINI, 
mindig megegyezésre és kölcsönös elégedettségre jutunk.

 Mit élvezel a Malfininek végzett munkában és általában  
a fotózásban?

Kereskedelmi munkában szeretem, ha az ügyfél tudja, 
mit akar, és azt meg is tudja fogalmazni. És pontosan 
ez az, ami a Malfiniben jó. Figyelemre méltó, ahogyan 
ilyen irányú ötleteket tudnak megalkotni, kommunikálni 
elképzeléseiket, igényeiket. Ez is az egyik oka annak, 
hogy éppúgy élvezem a fotózást, mint az elején. Néha 
nagyon világos elképzelésem van és pontosan megvalósul, 
máskor tapogatózom és keresgélek. Az utolsó és precízen 
elkészített elképzelést is azonban - nemcsak a szabadban 
- befolyásolhatják a részletek, balszerencse, szerencse, az 
említett helyszínek és időjárás, fény. A fotózás soha nem 
lehet unalmas.
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Ahhoz, hogy a divat valóban fenntartható legyen, nem 
elég megnézni, honnan származnak a ruhák, vagy mivel 
festették az anyagot. Az egész ennél sokkal bonyolultabb. 
A világszerte elismert tanúsítványok azonban segíthetik 
a gyártókat a felelős döntések meghozatalában. 

A helyes eljárásokat a tanúsító cégek 
ellenőrzik

A tanúsító cégek szigorúan ellenőrzik az ökológiai 
és etikus gyártási eljárások betartását. Minősítési 
rendszereik azonban változatosak. Egyesek csak az egyik 
kategóriát figyelik, mások az összeset. A tanúsításoknál 
leggyakrabban figyelembe veszik, hogy ökológiailag 
termesztett anyagot használnak-e, hogy újrahasznosítással 
hozták-e létre, és mennyire kíméletesek a gyártási 

folyamatok. Figyelemmel kísérik azt is, hogy a vállalat 
hogyan védi a környezetet, etikusan és tisztességesen 
viselkedik-e alkalmazottaival és közösségeivel szemben, 
és nem történik-e visszaélés az állatokkal és az állati 
összetevőket nem tartalmazó termékekkel.

Például, ha egy termék ökológiai címkével van ellátva, 
az azt jelenti, hogy az anyagot káros vegyszerek nélkül, 
a természeti erőforrások tiszteletben tartásával 
termesztették. Ennek utólagos feldolgozásáról, illetve  
a munkavállalókra vonatkozó feltételekről azonban nem 
mond semmit. Ugyanígy a kizárólag a dolgozók méltányos 
bérére koncentráló bizonyítványoknál nincs információnk 
a termesztés módjáról. Vannak azonban olyan rendszerek, 
amelyek átfogóan vizsgálják a kérdést. És nálunk csak 
azokat találhatja meg.

A gyártási folyamat minden 
lépése fenntarthatóvá tehető

Ha szerves anyagot szeretne, keresse 
a GOTS-t 

A GOTS (Global Organic Textile Standard) a világ egyik 
legszigorúbb tanúsítványa, amely figyelemmel kíséri  
a textilfeldolgozás szabványait, különösen a szerves 
szálakra vonatkozóan. E megnevezés megszerzése és 
fenntartása érdekében a gyártóknak független testületek 
által végzett rendszeres ellenőrzéseken kell részt venniük, 
és a teljes gyártási folyamat során meg kell felelniük  
a kíméletes és etikus gyakorlat követelményeinek.  
A GOTS tehát lefedi a textíliák életciklusát a termesztéstől  
a feldolgozáson át a nyomtatásig és a végső folyamatokig.

A GOTS-kritériumok elsődleges szempontja a szerves rostok 
aránya, a környezetbarát termelési gyakorlat, valamint 
a természeti erőforrásokkal és hulladékkal való felelős 
gazdálkodás. Veszélyes vegyszerek használata a teljes 
gyártási folyamat során tilos, akár káros növényvédő szerek 
formájában a termesztés során, akár mérgező festékek 
formájában a későbbi feldolgozási lépések folyamán. 
A GOTS rendszer a biztonságos munkakörnyezetre 
és a munkavállalók méltányos díjazására vonatkozó 
követelményeket is megfogalmaz.

Az újrahasznosítás a jövő. Ez a GRS-en 
keresztül követhető

A GRS (Global Recycle Standard) tanúsítás és a hasonló 
RCS (Recycled Claim Standard) célja, hogy növelje az 
újrahasznosított anyagok felhasználását a textiliparban. 
A rendszerek az újrahasznosított szálak minimális arányára 
írnak elő követelményeket. A GRS-címke viseléséhez  
a termékeknek 50-100%-ban újrahasznosított anyagot kell 
tartalmazniuk.

Az RCS-től eltérően a GRS azt vizsgálja, hogy a textilgyártás 
hogyan hat a természetre és az emberek életére.  
Ez a szabvány következetesen környezetbarát gyártási 
gyakorlatot követel meg, amely védi a környezetet. Minden 
lépést gondosan rögzíteni kell, beleértve az erőforrás-
felhasználást és a hulladékkezelést is. A veszélyes vegyi 
anyagoknak nincs helye a gyártásban, a gyártóknak pedig 
biztosítaniuk kell a biztonságos munkakörnyezetet és  
a megfelelő javadalmazást munkatársaik számára.
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Felelősségteljesen akarjuk 
öltöztetni a világot
Mindennapi munkánk során figyelembe vesszük 
a társadalmi felelősségvállalást, hiszen CSR 
Bizottságunkban minden osztály dolgozói részt vesznek. 
Nagy figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, a káros 
anyag kibocsátás csökkentésére és a fenntartható 
termelésre. Fókuszban az újonnan CNG járművekből álló 
járműparkra helyeztük a hangsúlyt, korszerűsítettük az 
elektromos járműveket. Ostravai raktárunk tetőfelületének 
egynegyedét felhasználva naperőművünk bővítésére 
készülünk, amely újabb zöldenergia-forrást biztosít majd 
számunkra. 2030-ra a vállalkozásunkból közvetlen és 
energiafogyasztásból származó közvetett kibocsátásokat 
kompromisszumok nélkül nullára akarjuk csökkenteni.

Együtt segítünk
A szociális szektorban nagyobb hangsúlyt fektettünk 
a gyermekek oktatására Bangladesben, Dhakában. 
Ráadásul a Chalantika Oktatási Központ támogatásán 
túl 13 gyermek számára nyújtottunk anyagi támogatást 
a továbbtanuláshoz. Hosszú távon fogyatékkal élő 
gyerekeket segítünk pólóinkkal a Sněžka hegyi 
KlapeTo túra során, és támogatjuk a koraszülötteket 
Ostravában a Polanský futás alkalmával. Projekteket is 
indítottunk a horvátországi és magyarországi SOS falvak 
megsegítésére. Folytatjuk az együttműködést az Ústí nad 
Labem-i TyfloCentre-vel és a Varsói Egyetem Informatikai 
Tanszékével.

Második élet biztosítása az anyagok és 
termékek számára
A Gazdasági Körforgás Intézetben (INICIEN) való tagságunk 
bizonyítja, hogy a MALFININÉL komolyan gondoljuk 
a gazdasági körforgást. Más vállalatokkal és szervezetekkel 
együtt elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Csehországot 
sokszínű és virágzó országgá tegyük, amely tudja, hogyan 
kell jól gazdálkodni erőforrásaival. Az INICIEN partnerünk 
a jobb anyaggazdálkodásra való törekvésben és útmutató 
a hatékony, fenntartható és virágzó gazdaság felé vezető 
úton.

A meggondoltság mint stratégia a következő 
évekre
Időbe és sok erőfeszítésbe fog telni, mire valóban 
megvalósíthatjuk a teljes gazdasági körforgást. 
Hasonlóképpen szeretnénk a CSR-ről feljebb lépni az ESG-re 
(Environmental, Social and Governance) – társadalmilag 
felelős befektetés. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy az embereknek már nem 
közömbösek, hogy melyik cégtől vásárolnak termékeket, 
szolgáltatásokat, melyik cégnél dolgoznak, vagy hová 
fektetnek be. Érdekli őket, hogy a cég becsületes-e 
alkalmazottaival és vásárlóival szemben, mennyire 
környezetbarát, adományoz-e pénzt jótékony célokra, és 
átláthatóan, a jogszabályokat betartva jár-e el.  
A MALFININÉL már gondolkodunk ezen az egészen, és 
keressük az új lehetőségeket, hogy még jobbak legyünk.

A MALFININÉL a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
(CSR) és a gazdasági körforgás nem csak szlogenek. 
Ügyfeleinkkel és alkalmazottainkkal tisztelettel bánunk, 
vigyázunk a környezetünkre.

A Textile Exchange tagjai lettünk, amely a divat- és textiliparban a klímaváltozás elleni pozitív fellépés 
előmozdítására létrejött globális non-profit szervezet. 
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29 143

153 185

MÁRKÁINK

MALFINI®

Real products for real people

A MALFINI széles termékskálájában mindig megtalálja 
a megfelelő ruhát munkához, sporthoz vagy akár egy 
baráti találkozóhoz. Válasszon a színek, a változatos 
stílusok és a kényelmes anyagok bőséges kínálatából, 
beleértve biopamutot és újrahasznosított anyagokat is!

MALFINI Premium®

In each detail

Ez a márka sokkal több, mint egy név. A MALFINI 
Prémium mindenkinek tetszik, aki az exkluzív 
anyagokat és a minőségi kidolgozást részesíti 
előnyben. Például a kiváló minőségű Supima pamutból 
és prémium merinó gyapjúból készült ruhadarabok 
kivételesen puha és finom tapintást kölcsönöznek 
nekik. A kifinomult szabásvonal magától értetődő. 
Ennek az egyedülálló kollekciónak a legújabb tagja, 
a Journey, a híres cseh szabó, Roman Humlíček inge.

Piccolio®

For every moment

Játékos színek és egyszerű márkaépítés – ezt kínálja 
a Piccolio. Az árnyalatok gazdag palettájából  
választhat – az eleven és élénk színeket is beleértve.  
A termékeket testre szabtuk, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben megkönnyítsük a nyomtatást vagy 
a hímzést, sőt ezen túl is léptünk: egyes termékek 
címkéi egyszerűen letéphetők, így a saját pólókollekció 
soha nem volt még ennél könnyebben elérhető.

RIMECK®

Workwear made real

A RIMECKnek sikerült összekapcsolnia 
a munkaruházattal szembeni magas elvárásokat 
a divatirányzatokkal. Ezáltal termékeink minden 
kihívásnak megfelelnek, és egyben nagyszerűen is 
néznek ki, mivel mindegyiknél négy kulcsfontosságú 
szempontot veszünk figyelembe: lenyűgöző 
dizájn, precíz gyártás, kiváló minőségű anyagok és 
természetesen, mindenekelőtt az Ön biztonsága.
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JOURNEY 264, 265

SNAP 419  

33 67 69

73

159

201

155

87 85MOON 420, 421

RESIST HEAVY POLO R20, R21

DIAMOND 273, 274

PRIME 234, 235

PIQUE POLO LS 231

FREEDOM 178 FOCUS 232, 233

204

203 209BODY WARMER 509STREET LS 130

COLORMIX 109

ÚJ TERMÉKEK 
a 2023-es évre
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JOURNEY:
A „Cseh út” az ingekhez

Tökéletességre tervezve

„Az utazás a cél” – egy bejáratott idézettel 
jellemezhetnénk cseh hozzáállást az ingek 
készítéséhez. Nem volt a legkönnyebb feladat, de 
MALFINI és a tekintélyes tervező, Roman Humlíček 
együttműködésének köszönhetően immár az exkluzív 
női és férfi ingkollekció is létezik a világon. Már az első 
találkozó alkalmával hittünk a pozitív eredményben. 
Hiszen ez a profi szabó 16 évig dolgozott a Blažek Ruházati 
Vállalatnál, most pedig saját stúdiót üzemeltet sikeres 
hazai és külföldi ügyfelek számára. 

A szakértő értékes tapasztalatai tökéletesen 
keresztezték egymást termékcsapatunk ötleteivel. 
Az új ingkollekció megváltoztatja a divatfelfogást 
a reklámtextilekkel kapcsolatban. A hagyományos 
kézművesség és a legmodernebb technológia 
ötvözésével, tökéletes szabású, minőségi, a részletekre 
odafigyelő ruhadarabot hoztunk létre. Minimalista, 
enyhén nyitott gallér egészíti ki a elegáns elülső pántot. 
Az ujjvégeken lekerekített mandzsetta található egyetlen 
gombbal, így tökéletes választás mindennapi viseletre és 
különleges alkalmakra is.

Az ingek a felhasznált anyaguk miatt is tetszeni fognak. 
A kiváló minőségű technológiának és a finom kettős 
szövésű fonalak használatának köszönhetően nagyon 
finom átfűzés érhető el. Ez finom, de jól látható átlós 
vonalakat hoz létre, amelyek elegáns és modern 
megjelenést kölcsönöznek a twill szövésnek. Ez egy 
népszerű, ráncmentes szövet, kiváló légáteresztő 
képességgel és kellemes tapintással. Az eljárás 
vitathatatlan előnye a felületkezelés, amely növeli az 
anyag rugalmasságát. Megakadályozza a kopást  viselés 
és mosás során, így az anyag stabilabb formájú, kevésbé 
ráncos, könnyen vasalható és mosás közben stabilabb 
lesz.

Hisszük, hogy Ön is ugyanolyan izgatott lesz a prémium 
Journey ingeink miatt, mint mi. Élvezze ezt a ruhadarabot!

JOURNEY 264, 265 – bővebben a 155. oldalon
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SHIFT 850, 851CHANCE 810, 811 BREAK 840, 841

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

113 89 97

Mindannyian segíthetünk a Földön! Ehhez változtatni kell a
fenntarthatósághoz való hozzáállásunkon! Például azzal, 
hogy több újrahasznosított anyagokból készült ruhát 
hordunk.

Végtelen tonna hulladék pusztítja a természetet, betölti
az óceánokat, erdőket és hegyeket. Éppen ezért fontos,
hogy minden műanyag palackot felvegyünk, és esélyt
adjunk neki egy új életre! Értékes alapanyaggá válhatnak
a ruhagyártás során.

Az újrahasznosított anyagok jelentik a ruhaipar jövőjét.
Rajtunk múlik, hogy esélyt adunk-e nekik és bolygónknak.
Ha most támogatjuk az újrahasznosított termékeket,
együtt megváltoztatjuk az egész jövőt! Megéri!

Mindannyian segíthetünk a természetnek!

re-VOLUTION
újrahasznosított kollekció
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ORGANIC TOWEL 916, 917, 918

NATIVE 173, 174ORIGIN 171, 172 47 49 69PRIME 234, 235

139

Certifi ed by Control Union
CU 1033786

NEW PRODUCT

Minden termék, amely a Global Organic Textile 
Standard jelölést viseli, megfelel az organikus textíliák 
termesztésére és előállítására vonatkozó legszigorúbb 
szabályoknak. A GOTS tanúsítvány garantálja 
a környezetbarát és etikus termelést, valamint 
a tényleges termékek bio minőségét világszerte. 
Felelősséggel védi tehát a környezetet, az
alkalmazottak és a biopamut ruházatot viselők 
egészségét. A szabványnak megfelelően a vetést, 
a növények gondozását, a betakarítást és 
a rostfeldolgozást vegyszermentesen kell végezni.

GOTS
organic kollekció

A gazdaságokban csak génmódosítás nélküli fajokat
termesztenek, a talaj tápanyagot a farmokról 
származó trágyából és komposztból nyeri. Műtrágyát, 
peszticideket vagy rovarölő szereket nem használnak, 
csak természetes eljárásokat alkalmaznak. 
Ezzel egyidejűleg a GOTS felügyeli a tisztességes 
és biztonságos munkakörülményeket minden 
alkalmazott számára a termesztési területen és
a gyárakban. Ennek a tanúsítványnak köszönhetően 
biztos lehet benne, hogy igazán etikus ruhákat visel.
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BASIC FREE F29, F34, F38 VIPER FREE F43, F61 HEAVY NEW FREE F37

FREEDOM 178 MOON 420, 42133 85

41 43 45

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

Képzeljen el egy pólót tiszta lapként, amelyen 
a képzelete szabadon szárnyalhat! A Label Free 
termékcsalád termékei csak arra várnak, hogy saját 
eredeti nyomatokkal vagy hímzéssel lássa el őket. 
Mindig Ön és saját kollekciója kapja a főszerepet, mivel 
könnyedén hozzáadhatja saját címkéjét az összes 
termékhez. Hiába keresné a MALFINI címkét, ezekben 
a termékekben nincs. Tehát nem kell bonyolult módon 
eltávolítania, ehelyett inkább a saját tervezésére
összpontosíthat.

Nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy
biztosítsuk az anyagok magas minőségét és a modern
szabásvonalat. A szilikonkezelt felületnek köszönhetően
textiltermékeink sima felületűek, selymes fényűek, és
mindenekelőtt hosszú ideig megőrzik színüket. Engedje
szabadjára kreativitását, és váljon divatikonná!

Készítse el saját termékcsaládját!

LABEL FREE
kollekció
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CAMOUFLAGE LS 166 CAMO LATINO C24

CAMO PURE C22CAMO TRIUMPH C36CAMOUFLAGE 144, 149

CAMO ZIPPER C19, C20

VERTEX CAMO W56 VERTEX CAMO W09  191 191

61 62 61

62 91 132

CAMOUFLAGE
kollekció
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SAILOR 803, 804, 805 SAILOR TOP 806 SAILOR LS 80758 59 59

Hiszen a csíkokat már Coco Chanel is szerette 
Egyes minták egyszerűen nem mennek ki a divatból.
A csíkok pedig határozottan ide tartoznak. Lépjen 
be az időtlen divat hullámába, és válasszon a Sailor 
kollekció felnőtteknek és gyerekeknek szóló termékei 
közül. 

A pólók vagy topok nemcsak stílusosak egy 
hajókirándulás alkalmával, de kiválóan alkalmasak 
városi viseletre, találkozókra, akár rendezvényre is. 
A varrás magas minősége és a pontos kivitelezés 
magától értetődő. Nyomtasson rájuk egy csapat 
szlogent vagy logót, és húzza fel a horgonyt! Vitorlát 
fel! 

SAILOR
kollekció
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PERFORMANCE 535 6P KIDS 303

TRENDY ZIPPER 412PIQUE POLO 222

ENERGY 912

FIT-T LS 121BASIC 138

COMFORT 607

9V4 HV BRIGHT 208

9V2 HV ENERGY 208P92 BEETLE 148912 ENERGY 134922 EASYGO 134

328 TWISTER 131 327 RELAX 131 329 FANCY 131303 6P KIDS 125

105 130 136123

39 70 9057

KIDS

A gyerekek is divatosak akarnak lenni! Kizárólag nekik
állítottunk össze ezt a modern kollekciót stílusos
színekben, amely minden 4 és 12 év közötti lányt és
fiút lenyűgöz. Pólókat, pulóvereket, tréningruhákat,
rövidnadrágokat vagy kabátokat úgy terveztünk, hogy
passzoljanak a felnőtt kollekció darabjaihoz. 
Mutassa meg, hogy egymáshoz tartoznak, és 

válasszon termékeket kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt! A világ közös felfedezésében semmiféle 
időjárás sem állíthatja meg, ehhez funkcionális 
anyagokat és kényelmes stílusokat kínálunk. Fogj egy 
színes hátizsákot, vegyél fel sapkát, és indulj el az 
iskolába, felfedezd a természetet vagy szórakozz 
a városban!

KIDS
kollekció

Válogatás a Kids kollekció termékeiből. A katalógusban az ikon alatt minden gyermek terméket megtalál:
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A Malfini márkaportfóliója gazdag és különösen okosan
lett összeállítva. Élvezni fog a kínálatban szereplő minden
darabot, legyen egy nyüzsgő városban vagy egy nyugodt
helyen a szabadban. A sokféle anyagnak, fazonnak
és színnek köszönhetően tökéletes öltözetet találhat
munkába, sportoláshoz vagy például egy barátokkal 
eltöltött kávézáshoz. Mivel termékeinket többnyire duo 
vagy családi koncepcióban gyártjuk, öltözhet párban vagy 
csoportosan is kínálatunkból.

MALFINI®
Real products for real people
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Évente kétmilliárd pólót gyártanak világszerte. Mégis kevesen 
hallottak még róluk a 20. század elején. A pólók nagyobb 
arányban csak az I. világháború idején jelentek meg,  
és a tetszetős dizájnjuknak köszönhetően fokozatosan 
bekerültek a mindennapi életbe. Érdekes módon a ruhákra 
nyomtatni nem újdonság; az elvet már az ókori Kínában 
ismerték. Az eredetileg praktikus munkaruhákból a pólók az 
önkifejezésnek és a művészetnek helyet adó jelenséggé váltak.

PÓLÓK
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FREEDOM 178

00 01 02 05 44 16 07

LOVE 123

00 01 02 0795 62 304043

ELASTANE

WOMEN’S

0412* 15 4087 95

36 87 A1

NEW COLOURNEW COLOUR

NEW PRODUCT

WOMEN’S

LABEL FREE

NEW PRODUCT

NEW COLOUR

laza szabású, oldalvarrással
csípővonal alá ér
csónak nyakkivágással
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
japán ujjú
vízszintes helyzetben ajánlott szárítani

női póló

Single Jersey, 95 % viszkóz, 5 % elasztán
170 g/m2, XS - 2XL

A legfontosabb jellemzője a nagy rugalmasság. Az elasztánt az eredeti hosszának háromtól hétszeresére lehet 
feszíteni, anélkül, hogy elszakadna. Ajánlott mindig más anyagokkal kombinálni, ezáltal biztosítja a méretbeli 
stabilitást, növeli a rugalmasságot és csökkenti az anyag ráncosodását.

ELASZTÁN

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

címkementes - egyedileg márkázható
laza, enyhén karcsúsított forma
térd feletti hosszúság
mélyebb, kerek nyakkivágás
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
hátsó nyakszegély belső oldalán 36-os színű szalag
váll vállszalaggal megerősítve
felhajtott ujjak, 4 ponton rögzítve

ruha női

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

Új termék. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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PURE 122

GLANCE 141

00 01 02 05

04 07

93 14 44 95 16

92 62 96 11A1 40 64

00 01 02 05 0793 44 951662 96 40 64

A2

87

NEW COLOUR

WOMEN’S

SILICONE

ELASTANE

WOMEN’S

12*

12**

CITY 120

00 01 02 05

07

44 92 96

40

5915

47

A2

WOMEN’S

SILICONE

12*

03*

16

3043

95

09 30

36

4969

A7

NEW COLOURNEW COLOUR

íves szabású, oldalvarrással
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
megerősített vállpánt
rövidített ujjak
szilikon bevonat

női póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezalló szabás, oldalvarrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövid, karra simuló ujjak

női póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 3 - 85 % pamut, 15 % viszkóz, szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz; **szín 12 - 80 % pamut, 15 % viszkóz,  5 % elasztán

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

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

laza szabású, oldalvarrással
széles alsó szegély saját anyagából
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
megerősített vállpánt
rövidített ujjak
szilikon bevonat

női póló

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés
150 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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CLASSIC NEW 132

CLASSIC NEW 133

CLASSIC NEW 135

00 03* 6712* 01 02 05 15 44 06

169262 9604 11 07

28 29

40 64

00 03* 12* 01 02 05 15 44 06

16
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9604 11 07 40 64

00 03* 12* 01 02 05 15 44 06

16

9262

9604 11 07 40 64

CLASSIC 101

CLASSIC 100

00 03* 12* 01 02 05 06 04 11 07

00 01 02 05 04 07

UNISEXMEN’S

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

FAMILY

KIDS

INFINITY 131

04

01

00

01

0001

01

67 1400 62

67

07

67

UNISEX

01 01 00 00 67 01 67

KIDS

MEN’S

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

FAMILY

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt

férfi póló

íves szabású, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt

női póló

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

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt

gyerek póló

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

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

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

145 g/m2

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
váll vállszalaggal megerősítve

unisex póló

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
váll vállszalaggal megerősítve

gyerek póló

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

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

160 g/m2

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

oldalvarrással
nyakkivágás és ujjvégek 1: 1 bordás kötésű textíliával, kontraszt színnel
megerősített vállpánt

unisex póló

Single Jersey, 100 % pamut
180 g/m2, S - 3XL
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BASIC 129

BASIC 134

BASIC 138
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MEN’S

FAMILY

SILICONE

FAMILY

SILICONE

WOMEN’S

FAMILY

SILICONE

KIDS

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

36

36

69

69

A7

A7

A7

NEW COLOURNEW COLOUR

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve
szilikon bevonat

férfi póló

íves szabású, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

női póló

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

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

gyerek póló

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés 
160 g/m2, XS - 5XL (5XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 67)

Single Jersey, 100% pamut, szilikonos kezelés
160 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 05, 07, 12, 30)

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

160 g/m2

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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BASIC FREE F29

BASIC FREE F34

BASIC FREE F38
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MEN’S

FAMILY

SILICONE

FAMILY

SILICONE

WOMEN’S

FAMILY

SILICONE

KIDS

LABEL FREE

LABEL FREE

LABEL FREE

00 03* 12* 67 01 02 05 14 44 0609 1662 04 1127 07 64

címkementes - egyedileg márkázható
oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
váll vállszalaggal megerősítve
szilikon bevonat

férfi póló

címkementes - egyedileg márkázható
íves szabású, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

női póló

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

címkementes - egyedileg márkázható
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

gyerek póló

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

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

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

160 g/m2
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VIPER 143

VIPER 161

ELEMENT 145

00 12* 67 01 02 05 44 09 16 04 07

00 12* 01 02 05 44 06 04 11 07

60 28 29 92

00 12* 01 02 05 44 09 16 04 0760 92 49

MEN’S

SILICONE

SILICONE

WOMEN’S

DUO

DUO

UNISEX

TEAR OFF

VIPER FREE F43

VIPER FREE F61

00 12* 01 02 05 44 09 16 04 07

00 12* 01 02 05 44 09 07

LABEL FREE

MEN’S

SILICONE

SILICONE

WOMEN’S

DUO

DUO

LABEL FREE

LABEL FREE

testhezalló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

férfi póló

íves szabású, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövidített ujjak
szilikon bevonat

női póló

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

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

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

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve
könnyen eltávolítható címke

unisex póló

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

címkementes - egyedileg márkázható
testhezalló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

férfi póló

címkementes - egyedileg márkázható
íves szabású, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövidített ujjak
szilikon bevonat

női póló

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

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

Többé nem kell eltávolítani a címkét. A címkementes kollekció pólói csak egy kis méretű és technikai 
címkével rendelkeznek a törvényi előírásoknak megfelelően.

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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HEAVY 110

HEAVY NEW 137

HEAVY NEW FREE F37

00 01 02 05 44 04 07

00 12* 01 02 05 07

00

03* 94 14 06 39 11

03*51 12* 67 01 02 9360 05 14 15 44 59

95

690609

39 1662 9604 11A1083827 1307 40A2

UNISEX

UNISEX

NEW COLOUR

SILICONE

UNISEX

SILICONE

LABEL FREE

19 23

28

29

8794

A7

NEW COLOURNEW COLOUR

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve

unisex póló

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve
szilikon bevonat

unisex póló

címkementes - egyedileg márkázható
oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
váll vállszalaggal megerősítve
szilikon bevonat

unisex póló

Single Jersey, 100 % pamut
 200 g/m2, S - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 94)

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés
 200 g/m2, XS - 5XL 

(4XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01, 02, 05, 07; 5XL el: 00, 01)

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés
 200 g/m2, XS - 3XL

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

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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ORIGIN 171

ORIGIN 172

00 01 02 05 44 16 0721 25 96 11

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

ORGANIC

ORGANIC

NEW COLOUR

NEW COLOUR

09 436993

00 01 02 05 44 16 0721 25 96 1109 436993

NEW COLOURNEW COLOUR

tanúsított biopamut
oldalvarrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve
ívelt alsó szél

férfi póló

tanúsított biopamut
íves szabású, oldalvarrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
ívelt alsó szél

női póló

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

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

Biogazdálkodásból származó pamut, melynek további feldolgozását a gyártási folyamatok során szigorúan ellenőr-
zik. A legnagyobb gyártók: Törökország, India, USA és Kína. 

Certified by Control Union CU 1033786.

ORGANIKUS PAMUT

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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NATIVE 173

NATIVE 174

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

ORGANIC

ORGANIC

00 01 02 05 44 16 0721 25 96 1109 436993

NEW COLOUR

NEW COLOUR

00 01 02 05 44 16 0721 25 96 1109 436993

NEW COLOURNEW COLOUR

SINGLE JERSEY SLUB

tanúsított biopamut
vékony és vastag szálak váltakozása
oldalvarrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve

férfi póló

tanúsított biopamut
vékony és vastag szálak váltakozása
íves szabású, oldalvarrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt

női póló

Single Jersey Slub, 100 % organikus pamut GOTS
150 g/m2, S - 3XL

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

Finomkötött textília jellegzetesen egyenetlen szálvezetéssel. A végső hatás eléréséhez egy hosszabb, vastagabb 
és egy vékonyabb szálú fonalat használnak, amelyet a csavarás erősségének megváltoztatásával hoznak létre. 
A kötés ezáltal egyenetlen és vízszintesen vonalkázott felület látványát adja. Emellett ezt az anyagot leginkább 
a rugalmasság jellemzi.

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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FUSION 163

FUSION 164

00 M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7

00 M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7M9

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

oldalvarrással
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
megerősített vállpánt
felhajtott ujjak, 4 ponton rögzítve
szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

férfi póló

laza szabású, oldalvarrással
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
megerősített vállpánt
felhajtott ujjak, 4 ponton rögzítve
szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)

női póló

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

Single Jersey, 65 % poliészter, 35 % pamut  
160 g/m2, XS - 2XL
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SLIM FIT V-NECK 146

FIT V-NECK 162

00 12* 01 02 05 04 0728 2994 60 44 9516

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

SILICONE

SILICONE

00 12* 01 02 05 04 0794 60 44 9516 49

V-NECK 102

HEAVY V-NECK 111

00 03* 12* 01 02 05 06 04 07

00 12* 01 02 05 07

08

UNISEX

UNISEX

DREAM 128

00 01 02 05 04 0744 951615 11 40 64

ELASTANE

WOMEN’S

12**

testhezalló szabás, oldalvarrással
mélyebb V-nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szilikon bevonat

férfi póló

íves szabású, oldalvarrással
mélyebb V-nyakkivágás
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövidített ujjak
szilikon bevonat

női póló

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

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

oldalvarrás nélkül
V nyakú
1:1 bordás kötésű nyakszegély
váll vállszalaggal megerősítve

unisex póló

oldalvarrás nélkül
V nyakú
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve

unisex póló

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

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

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

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezalló szabás, oldalvarrással
V nyakú
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
rövid raglán ujjak

női póló

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
180 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz; **szín 12 - 80 % pamut, 15 % viszkóz,  5 % elasztán
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SLIM 139

ELEGANCE 127
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WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

LONG SLEEVE 112

0107 000500

UNISEX

00 07 00

12**

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezalló szabás, oldalvarrással
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
hosszú ujjú

hosszú ujjú női póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezalló szabás, oldalvarrással
V nyakú
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
hosszú raglán ujjak

hosszú ujjú női póló

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 80 % pamut, 15 % viszkóz,  5 % elasztán; ** Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz

 Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
180 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
180 g/m2, XS - 3XL (3XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

oldalvarrással
elválasztó vállvarratok kontraszt csíkkal
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve
hosszú ujjú

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

hosszú ujjú férfi póló
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FIT-T LS 119

FIT-T LS 169

FIT-T LS 121

00 12* 01 02 05 44 2906 0916 0427 07

00 12* 01 02 05 44 06 0916 0427 07 63

00 12* 01 05 44 09 07 6362

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

MEN’S

36

36

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOURNEW COLOUR

testhezalló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

hosszú ujjú férfi póló

íves szabású, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

hosszú ujjú női póló

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

hosszú ujjú gyerek póló

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

160 g/m2

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

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

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

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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SAILOR 803

SAILOR 804

SAILOR 805

02

02

02

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

UNISEX SAILOR LS 807

SAILOR TOP 806

02

02

UNISEX

WOMEN’S

ELASTANE

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

fehér és sötétkék csíkok
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt

unisex póló

fehér és sötétkék csíkok
íves szabású, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövidített ujjak

női póló

fehér és sötétkék csíkok
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt

gyerek póló

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

150 g/m2

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

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

fehér és sötétkék csíkok
sztreccs anyag, jobb formatartás
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

unisex póló

fehér és sötétkék csíkok
sztreccs anyag, jobb formatartás
testhezalló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve
szélesebb pántok

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

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

női trikó
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CAMOUFLAGE 144

CAMO PURE C22

CAMOUFLAGE 149

32 33 34

32 33 34

32 33 34

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

UNISEX

SILICONE

C1

C1

C1

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll eltérő színű vállszalaggal megerősítve

unisex póló

íves szabású, oldalvarrással
nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
megerősített vállpánt
rövidített ujjak
szilikon bevonat

női póló

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldalán terepszínű pánt
megerősített vállpánt

gyerek póló

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

160 g/m2

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

Single Jersey, 100 % pamut, szilikonos kezelés
150 g/m2, XS - 2XL
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TRIUMPH 136CAMO TRIUMPH C36
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32 33 34 12*

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

MEN’S

12**

CAMOUFLAGE LS 166

32 33 34

UNISEX

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezalló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve
szélesebb pántok

női trikó

sztreccs anyag, jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve
szélesebb pántok

női trikó

Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - *80 % pamut, 15 % viszkóz, 5 % elasztán; **85 % pamut, 15 % viszkóz

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

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

oldalvarrás nélkül
nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve
megerősített vállpánt

férfi trikó

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

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldalán 01 színű szalag
hosszú, terepszínű raglán ujjakkal

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

hosszú ujjú férfi póló
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Az emberek körülbelül száz évvel ezelőtt fedezték fel 
a tenisz és más modern sportok varázsát. Ahhoz, hogy 
igazán élvezhessék őket, le kellett cserélniük a nem 
praktikus ruhákat valami kényelmesebbre. Emiatt 
a klasszikus fehér ingek feltűrt ujját egy újdonság váltotta 
fel – egy póló, amely megőrizte elegáns megjelenését, 
miközben a sportolók számára a kívánt kényelmet 
nyújtotta. Ezek a tulajdonságok tették minden gardrób 
elengedhetetlen részévé a mai napig ezt a ruhadarabot, 
a „galléros pólót”.

GALLÉROS 
PÓLÓK
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FOCUS 232

FOCUS 233

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO
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60 0287 87

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

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

galléros póló férfi

galléros póló női

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral
2 kontraszt csík az ujjszegélyen és a galléron
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
utolsó gomb eltérő színű cérnával varrva
belső gombolópánt kontraszt csíkkal
vállaknál rögzítő varrással
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral
2 kontraszt csík az ujjszegélyen és a galléron
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
utolsó gomb eltérő színű cérnával varrva
belső gombolópánt kontraszt csíkkal
vállaknál rögzítő varrással
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal

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

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

Új termék. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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PRIME 234

PRIME 235

00 01 02 09

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

21 25 436993

00 01 02 0921 25 436993

NEW PRODUCT

ORGANIC

NEW PRODUCT

ORGANIC

NEW PRODUCT

Biogazdálkodásból származó pamut, melynek további feldolgozását a gyártási folyamatok során szigorúan ellenőr-
zik. A legnagyobb gyártók: Törökország, India, USA és Kína. 

Certified by Control Union CU 1033786.

ORGANIKUS PAMUT

galléros póló férfi

galléros póló női

tanúsított biopamut
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső gombolópánt kontraszt csíkkal
vállaknál rögzítő varrással
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal

tanúsított biopamut
szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
belső gombolópánt kontraszt csíkkal
vállaknál rögzítő varrással
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal

Pique, 100 % organikus pamut GOTS
200 g/m2, XS - 2XL

Pique, 100 % organikus pamut GOTS
200 g/m2, S - 3XL

Új termék. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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PIQUE POLO 203

PIQUE POLO 210

PIQUE POLO 222

00 03* 12* 67 94 01 02 05 14 15 44 95

06 091639 92 9604 11083827 07 64

00 12* 94 01 02 05 14 15 44 95

061692 04 1127 07 30 6496 40

00 12* 01 02 05 15 44 92 04 07 30 64

20 59

40

20 59

39

69

87

A2

87

A209

MEN’S

FAMILY

NEW COLOUR

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

03*

URBAN 219

URBAN 220

00 12* 01 02 05 14 15 44 06 92 04 11 07

02

000000000000000000000000

02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

NEW COLOUR

36 A7

36 A7

69

NEW COLOUR

NEW COLOUR

091636 87 00

00

00

00

00

00

00

00

00 12* 01 02 05 14 15 44 06 92 04 11 07

02

000000000000000000000000

02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

091636 4087 00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

NEW COLOURNEW COLOURNEW COLOURNEW COLOUR

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

galléros férfi piqué póló

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

galléros női piqué póló

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

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
keskeny gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

galléros gyerek piqué póló

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
200 g/m2, S - 5XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el 00, 01, 02, 

04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94; 5XL a érhető el  00, 01)

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

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter
4 év/110 cm, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

200 g/m2

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel kontraszt csíkkal
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

galléros férfi piqué póló

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel kontraszt csíkkal
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

galléros női piqué póló

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

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

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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PIQUE POLO LS 221

00 12* 94 01 02 05 14 06 07

MEN’S

PIQUE POLO LS 231

00 12* 01 02 05 06 07

MEN’S

DUO

WOMEN’S

NEW PRODUCT

DUO

NEW PRODUCT

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
hosszú ujjú

hosszú ujjú

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

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

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral, behúzó szalaggal
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
hosszú ujjú

galléros póló női

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

Új termék. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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COTTON 212

COTTON 213

00 03* 12* 01 02 05 15 44 06 39 04 07
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16 A2

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

COTTON HEAVY 215

COTTON HEAVY 216

00 01 02 05 15 06 070412* 1644 A2

00 01 02 05 15 06 070412* 1644 A2

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

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

galléros férfi  piqué póló

galléros női piqué póló

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

KÜLÖNÁLLÓ ZSEB A KÖNNYEBB EMBLÉMÁZÁSHOZ
Külön csomagolt zsebbel szállítjuk a könnyebb emblémázás érdekében. 
A nyomás vagy a hímzés még soha nem volt ilyen egyszerű!

oldalvarrás hasítékkal
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
különálló zseb a könnyebb emblémázáshoz

szűkített szabás oldalvarrás hasítékkal
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
különálló zseb a könnyebb emblémázáshoz

Pique, 100 % pamut
170 g/m2, S - 3XL

Pique, 100 % pamut
170 g/m2, XS - 2XL

galléros férfi  piqué póló

galléros női piqué póló

oldalvarrás hasítékkal 
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel 
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében 
belső nyakkivágás szalaggal díszítve 
vállaknál rögzítő varrással 

szűkített szabás oldalvarrás hasítékkal 
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel 
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében 
belső nyakkivágás szalaggal díszítve 
vállaknál rögzítő varrással 

Pique, 100 % pamut
220 g/m2, S - 3XL

Pique, 100 % pamut
220 g/m2, XS - 2XL
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SINGLE J. 202

SINGLE J. 223

00 03* 12* 01 02 05 15 44 0639
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14 0992

96

08

11 13

92 96

MEN’S

SILICONE

SILICONE

WOMEN’S

DUO

DUO

SINGLE J. LS 211

00 94 01 02 14 07

MEN’S

NEW COLOUR

NEW COLOUR

A7

A7

MEN’S

NEW COLOURNEW COLOUR

galléros férfi póló

galléros női póló

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

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral
gombolópánt 2 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
szilikon bevonat

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
szilikon bevonat

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

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

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
gombolópánt 2 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
hosszú ujjú mandzsettaval

hosszú ujjú

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

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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Miért gombolódnak a férfi  és női ingek eltérő oldalakon? 
Sok elmélet létezik. Az egyik például arról szól, hogy 
a férfi ak könnyebben készülhettek a csatára a jobb 
oldalon lévő gombokkal, mivel így gyorsabban dobták 
le a kabátjukat és rántották ki a kardjukat. Egy másik 
a cselédek könnyebb dolgát említi, akik gyorsabban 
felöltöztethették szeretőjüket. Bármi legyen is az ok, 
ez a szabály az ingeknél is megmaradt. Ezek korábban 
kizárólag férfi aknak készültek, de az emancipációs 
mozgalom idején bekerültek az ellenkező nem ruhatárába 
is. Bár az ing az egyik legrégebbi ruhadarab, még ma sem 
veszített népszerűségéből. Ezt innovatív szabásvonalak és 
folyamatosan javuló anyagok támogatják.

INGEK

80



CHIC 207

CHIC 214

00 01 15 07

00 01 15 07

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

STYLE LS 209

STYLE LS 229

00 01 15 07

00 01 15 07

STYLE 218

00 01 15 07

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

rövid ujjú férfi ing

rövid ujjú ing női

egyenes szabás, oldalvarrással
hátsó rész dupla letűzéssel és hajtással
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
rávarrt mellzseb
gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)

hátrész szimpla letűzéssel és szűkítővarrásal
derékrész szűkítővarással
mellrész szegéllyel díszítve
dupla, nyitott nyakú ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

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

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

hosszú ujjú férfi ing

hosszú ujjú ing női

egyenes szabás, oldalvarrással
hátsó rész dupla letűzéssel és hajtással
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
rávarrt mellzseb
hosszú ujjú, kerek mandzsettával és 1 gombbal
gombok a szövet színében (plusz 2 tartalék gombbal)

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
mellrész és derék szűkítővarrásal
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
hosszú ujjú szögletes mandzsettával és 2 gombbal
gombok a szövet színében (plusz 2 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

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

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

3/4-es ujjú ing női

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátrész szűkítővarással
mellrész és derék szűkítővarrásal
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
3/4-es ujjú, egyenes, széles mandzsetta hosszú vágással
gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

Puplin, 100 % pamut
125 g/m2, XS - 2XL
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A pulóver elődje egy hosszú, kapucnis kabát volt, amely 
nemcsak az időjárástól, de a nem kívánt pillantásoktól 
is megvédett. A mai pulóverek viszont könyörögnek 
a figyelemért. Ötletes kivitelben készülnek, amelyek 
tükrözik az aktuális trendeket. Zenei csoportok és 
különféle mozgalmak kölcsönözték nekik sajátos 
stílusukat. Felhívják a divattervezők figyelmét is, akik 
exkluzív szintre emelik őket: A legdrágább pulóverek akár 
lenyűgöző 26 000 dollárért is elkelhetnek.

PULÓVEREK
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MOON 420

MOON 421

00 01 02 07

MEN’S

WOMEN’S

DUO

NEW PRODUCT

LABEL FREE

DUO

NEW PRODUCT

LABEL FREE

0912*21 51 60 85A7

00 01 02 070912*21 51 60 85A7 3043

NEW PRODUCT

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 75 % pamut, 25 % viszkóz

címkementes - egyedileg márkázható
laza szabású, oldalvarrással
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
low cap ujjak
rejtett kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

felső férfi

felső női

Futter, bolyhos belső oldal
80 % pamut, 20 % poliészter

280 g/m2, S - 3XL

címkementes - egyedileg márkázható
laza szabású, oldalvarrással
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
méretcímke természetes anyagból a hátsó nyakrészen
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
low cap ujjak
rejtett kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

Futter, bolyhos belső oldal
80 % pamut, 20 % poliészter

280 g/m2, XS - 2XL

Új termék. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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CAPE 413

CAPE 414
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DUO

DUO

NEW COLOUR

NEW COLOUR
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SNAP 419
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WOMEN’S

NEW PRODUCT

21 2851 60 6987

00 12* 01 02 05 04 070644 1636 6721 2851 60 6987

03*

03*

NEW COLOURNEW COLOUR

NEW PRODUCT

férfi felső

női felső

egyenes szabás oldalvarrással
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
rávarrt kenguru zseb 
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

enyhén karcsúsított szabás oldalvarrással
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
rávarrt kenguru zseb 
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

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

320 g/m2, S - 5XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el 01, 02, 04, 05, 07, 12; 
5XL a érhető el 01, 02, 12)

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

320 g/m2, XS - 2XL

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

ruha női

enyhén karcsúsított szabás oldalvarrással
térd feletti hosszúság
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakszegély belső oldala 94 színű anyagból
1:1 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
rávarrt kenguru zseb 
hurkolt belső oldal

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

320 g/m2, XS - 2XL

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
Új termék. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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BREAK 840

BREAK 841
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MEN’S

WOMEN’S

DUO

LABEL FREE

DUO

LABEL FREE

RECYCLED

RECYCLED

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

12

12

minősített újrahasznosított poliészter
címkementes - könnyen átmárkázható
egyenes szabás oldalvarrással
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal

felső férfi

felső női

Futter, nem bolyhos belső oldal
80 % pamut, 20 %-ban újrahasznosított poliészter 

280 g/m2, S - 3XL

minősített újrahasznosított poliészter
címkementes - könnyen átmárkázható
enyhén karcsúsított szabás oldalvarrással
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal

Futter, nem bolyhos belső oldal
80 % pamut, 20 %-ban újrahasznosított poliészter

280 g/m2, XS - 2XL

A szálak fogyasztás során használt műanyagok (PET-palackok, műanyag zacskók és egyéb hulladékok) 
újrahasznosításával készülnek. 

ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIÉSZTER

89 90



TRENDY ZIPPER 410

TRENDY ZIPPER 411

00
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FAMILY
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12*

CAMO ZIPPER C19

CAMO ZIPPER C20

32 33 34

32 33 34

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

03*

03*

egyenes szabás oldalvarrással
műanyag cipzár teljes hosszban
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

férfi felső

enyhén karcsúsított szabás oldalvarrással
műanyag cipzár teljes hosszban
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

női felső

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

300 g/m2, S - 3XL

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

300 g/m2, XS - 2XL

egyenes szabás oldalvarrással
műanyag cipzár teljes hosszban
bélelt kapucni zsinór nélkül
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

gyerek felső

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

300 g/m2, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm,10 év/146 cm, 12 év/158 cm

férfi felső

női felső

egyenes szabás oldalvarrással
fordított cipzár teljes hosszban
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakrész belső oldala szalaggal
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
kontraszt elemek
bolyhos belső oldal

íves szabású, oldalvarrással
fordított cipzár teljes hosszban
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
hátsó nyakrész belső oldala szalaggal
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
kontraszt elemek
bolyhos belső oldal

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

300 g/m2, S - 3XL

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

300 g/m2, XS - 2XL

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 03 - 97 % pamut, 3 % viszkóz; szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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MERGER 415

MERGER 416

N1M3 M1 M2 M5 N6 M7 M8

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

N1M3 M1 M2 M5 N6 M7 M8

ADVENTURE 407

VIVA 409

12* 01 02 05 0706

00 01 02 05 07

09

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

12**

ELASTANE

ESSENTIAL 406

00 01 02 05 070667 1169

MEN’S

KIDS

0403 12

16

férfi felső

női felső

egyenes szabás oldalvarrással
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
raglán ujjak duplavarrással
2:2 bordás kötésű szegély, nyakkivágás és mandzsetták 5 % elasztánnal
szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)
hurkolt belső oldal

egyenes szabás oldalvarrással
hátsó nyakszegély belső oldala saját színű anyagból
raglán ujjak duplavarrással
2:2 bordás kötésű szegély, nyakkivágás és mandzsetták 5 % elasztánnal
szublimáláshoz ideális anyagból (világos színek)
hurkolt belső oldal

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

280 g/m2, S - 3XL

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

280 g/m2, XS - 2XL

férfi felső

női felső

Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - * 85 % pamut, 15 % viszkóz; ** 64 % pamut, 33 % poliészter, 3 % elasztán

egyenes szabás oldalrészekkel
fémcipzár teljes hosszban
2:2 bordás kötésű állógallér és oldalrészek 5 % elasztánnal
belső nyakkivágás kontrasztos szalaggal megerősítve
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű alsó szegély, mandzsetták és zsebszegélyek 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

sztreccs anyag, jobb formatartás
karcsúra szabott oldalrésszel
ezüstszínű cipzár teljes hosszban
2:2 bordás kötésű állógallér és oldalrészek 5 % elasztánnal
beslő nyakszegély saját színű anyagból
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű alsó szegély, mandzsetták és zsebszegélyek 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

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

300 g/m2, S - 3XL

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

300 g/m2, XS - 2XL

férfi/gyerek felső

egyenes szabás oldalvarrással
2:2 bordás kötésű szegély, nyakkivágás és mandzsetták 5 % elasztánnal
bolyhos belső oldal

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

300 g/m2, S - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el 01, 02, 12), 
10 év/146 cm, 12 év/158 cm
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Meleg, mint a gyapjú, de nem gyapjú. Mi az? 
Természetesen polár. Ezt a modern anyagot a természetes 
elődjénél könnyebb és költséghatékonyabb kötött 
anyag iránti igényre válaszul fejlesztették ki. A polár 
puhaságát és kiváló hőtartó tulajdonságait sajátos 
felületkezelése biztosítja. A szálakat mindkét oldalon 
fésüljük és a kívánt hosszúságúra vágjuk. Érdemes 
megemlíteni a környezetvédelmi szempontokat is. A polár 
ruházat rendkívül tartós, az anyag előállításához gyakran 
újrahasznosított PET-palackokat használnak.

POLÁROK
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RECYCLED

RECYCLED

MEN’S

WOMEN’S

LABEL FREE

LABEL FREE

SHIFT 850

SHIFT 851

DUO

DUO

00 01M1M3 M9M2

00 01M1M3 M9M2

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

minősített újrahasznosított poliészter
címkementes - egyedileg márkázható
fordított cipzár teljes hosszban
belső nyakrész szegéllyel
cipzáras zsebek
dekoratív varrás
kontraszt elemek

micropolár női

Mikropolár, 100 % -ban újrahasznosított poliészter
300 g/m2, S - 3XL

micropolár férfi

minősített újrahasznosított poliészter
címkementes - egyedileg márkázható
enyhén karcsúsított szabás oldalvarrással
fordított cipzár teljes hosszban
belső nyakrész szegéllyel
cipzáras zsebek
dekoratív varrás
kontraszt elemek

Mikropolár, 100 % -ban újrahasznosított poliészter
300 g/m2, XS - 2XL

A szálak fogyasztás során használt műanyagok (PET-palackok, műanyag zacskók és egyéb hulladékok) 
újrahasznosításával készülnek. 

ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIÉSZTER
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FROSTY 527

FROSTY 528

00

FROSTY 529

01 02 05 44 0724 92

00 01 02 05 44 0724 92 40

02 44 0792 40

MEN’S

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

ANTIPILLING

ANTIPILLING

ANTIPILLING

94 94 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94

94 9494 94 94 94 94 94

94 9494 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94

EXIT 525

00 01 02 05 44 0724 92 40

ANTIPILLING

UNISEX

94 94 94 94 94 94 94 94 9494 94 94 94 94 94 94 94 94

PRACTIC 519

00 01 02 0536 11

ANTIPILLING

UNISEX

23

01
9494

94 9494 94 94 94 94 94

94 9494 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94

hőtartó anyag
cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
dekoratív varrás
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

férfi polár felső

hőtartó anyag
ívelt szabás
cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
dekoratív varrás
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

női polár felső

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

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

hőtartó anyag
cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
dekoratív varrás
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

gyerek polár felső

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
220 g/m2, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm,10 év/146 cm, 12 év/158 cm

hőtartó anyag
cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
dekoratív varrás
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

unisex polár mellény

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

2 az 1-ben - sapka és nyakmelegítő
hőtartó anyag
állítható húzózsinór egyik oldalon 01 színben
dekoratív varrás
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

unisex polár sapka

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

BOLYHOSODÁS ELLENI KEZELÉS
Az antipilling kezelés során az anyag felületén minimálisra csökkenthető a rostok felszabadulása. Ez a folyamat 
megakadályozza a felület bolyhosodását, a rostok rögzítését és stabilizálását eredményezi. Csökkenti a felső 
rész károsodását a túlzott felhasználás és súrlódás alatt, ezáltal meghosszabbítja a termék élettartamát és 
funkcionalitását.
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Nincs rossz idő, csak nem megfelelően öltözött emberek. 
Kültéri ruházati kínálatunk alátámasztja ezt a jól ismert 
mondást. A különböző szabású kabátok és mellények 
hatékonyan védenek a szél és az eső ellen. Ugyanakkor 
légáteresztőek és puhák, így kényelmes a viselésük.  
A  kulcsanyag a softshell; ami az 1970-es években jelent 
meg a piacon, és a mai napig is a legtöbbet használt 
anyagok közé tartozik.

OUTDOOR
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VALLEY 536

VALLEY 537

01 02 0736

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

ELASTANE

ELASTANE

01 02 0736

NANO 531

NANO 532

NANOTEX® RESISTS SPILLS

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

01 02 0736

01 01624444 62 0101

01 02 0736

01 01624444 62 0101

férfi softshell kabát

női softshell kabát

3-régetű softshell membránnal
vállbetét
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek fordított cipzárral
belső cipzáros mellzseb
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ívelt, hátul kissé hosszított alj 
fényvisszaverő elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

3-régetű softshell membránnal
ívelt szabás
vállbetét
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek fordított cipzárral
belső cipzáros mellzseb
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ívelt, hátul kissé hosszított alj 
fényvisszaverő elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán; TPU membrán; mikropolár: 
100 % poliészter, vízállóság 14 000 mm, légáteresztő-képesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m2, S - 3XL

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán; TPU membrán; mikropolár: 
100 % poliészter, vízállóság 14 000 mm, légáteresztő-képesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m2, XS - 2XL

férfi softshell kabát

női softshell kabát

3-régetű softshell membránnal
különleges softshellanyag
Nanotex® felületi kezelés, ami megakadályozza a víz beszivárgását
teljes hosszúságú cipzár hajtókával
kapucni húzózsinórral
állítható kapucni és ujjvégek tépőzárral
zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek

3-régetű softshell membránnal
különleges softshellanyag
Nanotex® felületi kezelés, ami megakadályozza a víz beszivárgását
ívelt szabás
teljes hosszúságú cipzár hajtókával
kapucni húzózsinórral
állítható kapucni és ujjvégek tépőzárral
zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek

Softshell: 100 % poliészter, Nanotex®  kezeléssel; TPU membrán; Perforált 
mikropolár: 100 % poliészter vízállóság 5 000 mm,légáteresztő-képesség 600 g/m²/24 óra

280 g/m2, S - 3XL

Softshell: 100 % poliészter, Nanotex®  kezeléssel; TPU membrán; Perforált 
mikropolár: 100 % poliészter vízállóság 5 000 mm,légáteresztő-képesség 600 g/m²/24 óra

280 g/m2, XS - 2XL

Tanúsítvánnyal rendelkező, nanotechnológia segítségével átalakított anyag, melynek 
eredményeként a szövet taszítja a folyadékokat, meghosszabbítja az élettartamot, megtartja 
a természetes lágyságot és lehetővé teszi a természetes légzést.
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PERFORMANCE 522

PERFORMANCE 521

01 02 05 0736 62

01 02 05 0736 62

MEN’S

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

FAMILY

FAMILY

ELASTANE

ELASTANE

PERFORMANCE 535

01 02 05 0736 62

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

FAMILY

KIDS

ELASTANE

3-régetű softshell membránnal
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
eltávolítható kapucni
állítható ujjvégek tépőzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

férfi softshell kabát

3-régetű softshell membránnal
ívelt szabás
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
eltávolítható kapucni
állítható ujjvégek tépőzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

női softshell kabát

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán, TPU membrán; Mikropolár: 
100 % poliészter, vízállóság 14 000 mm, légáteresztő-képesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m², S - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el 01, 02, 05, 07)

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán, TPU membrán; Mikropolár: 
100 % poliészter, vízállóság 14 000 mm, légáteresztő-képesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m², XS - 2XL

3-régetű softshell membránnal
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
eltávolítható kapucni
állítható ujjvégek tépőzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
szegett, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

gyerek softshell kabát

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán, TPU membrán; Mikropolár: 
100 % poliészter, vízállóság 14 000 mm, légáteresztő-képesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m2, 6 év/122 cm, 8 év/134 cm,10 év/146 cm, 12 év/158 cm
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PACIFIC 3 in 1 533 PACIFIC 3 in 1 534

01 0736 44

DUO

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

3 IN 1 

01 0736 44

3 az 1-ben multifunkcionális használat 

Külső dzseki: 
ívelt szabás
vízálló cipzár állvédővel a végén
eltávolítható kapucni megerősített felső résszel
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
rejtett zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
ragasztott illesztések
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
kontraszt elemek

Belső polár: 
eltávolítható belső polár dzseki
műanyag cipzár teljes hosszban
rejtett zsebek 
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
kontraszt elemek
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán

jacket női

Külső dzseki: vászonkötés, 100 % poliészter, 
belső TPU fehér bevonat, vízálló 8 000 mm, légáteresztő 5 000g/m²/24 hod

130 g/m²
Belső polár: 100 % poliészter bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán

220 g/m2, XS - 2XL

3 az 1-ben multifunkcionális használat 

Külső dzseki: 
vízálló cipzár állvédővel a végén
eltávolítható kapucni megerősített felső résszel
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
rejtett zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
ragasztott illesztések
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
kontraszt elemek

Belső polár: 
eltávolítható belső polár dzseki
műanyag cipzár teljes hosszban
rejtett zsebek 
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
kontraszt elemek
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán

jacket férfi

Külső dzseki: vászonkötés, 100 % poliészter, 
belső TPU fehér bevonat, vízálló 8 000 mm, légáteresztő 5 000g/m²/24 hod

130 g/m²
Belső polár: 100 % poliészter bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán

220 g/m2, S - 3XL
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COOL 515

COOL 514

WINDY 524

01

44

02

62

92

36

07

36

44

36

01 02 05 06 91 0790

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

WINDPROOF

UNISEX

44 62 36 3636

01

44

02

62

92

36

07

36

44

3644 62 36 3636

VISION 517

VISION 516

00 01 02 07

00

36

62 6236

59

36 36

00 01 02 0736

62 6236

59

36

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

SOFTSHELL

SOFTSHELL

ELASTANE

ELASTANE

62 6236 36 36

62 6236 00 36

3-régetű softshell membránnal
fordított cipzár teljes hosszban
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
rejtett zsebek fordított cipzárral
mellzseb rejtett cipzárral az elválasztó varrásban
ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt és fényvisszaverő elemek

férfi dzseki

3-régetű softshell membránnal
ívelt szabás
fordított cipzár teljes hosszban
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
rejtett zsebek fordított cipzárral
mellzseb rejtett cipzárral az elválasztó varrásban
ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt és fényvisszaverő elemek

női dzseki

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

210 g/m², S - 3XL

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

210 g/m², S - 2XL

könnyű szélálló anyag
teljes hosszúságú cipzárral
rejtett kapucni a gallérban
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
rejtett zsebek 
könnyen hordozható, különálló kis tasakba hajtogatható

unisex széldzseki

Vászonkötés, 100 % poliészter, PA bevonat
S - 3XL

2-régetű softshell
cipzár teljes hosszban állvédővel
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
cipzáras zsebek az elválasztó varrásban elrejtve
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

férfi softshell mellény

2-régetű softshell
ívelt szabás
cipzár teljes hosszban állvédővel
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
cipzáras zsebek az elválasztó varrásban elrejtve
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

női softshell mellény

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán; Polár, 100 % poliészter
280 g/m², S - 3XL

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán; Polár, 100 % poliészter
280 g/m², XS - 2XL

109 110



Mindenkinek megvan a saját technikája az elméje 
megtisztítására. Valaki futni megy; valaki jógázik, valaki 
pedig kirándul a hegyekbe. Egy dolog azonban közös 
bennünk: jól akarjuk érezni magunkat közben. Erre valók  
a gyorsan száradó és légáteresztő anyagok, amelyek  
a mozgást tiszta örömmé teszik.

ACTIVE
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RECYCLED

RECYCLED

CHANCE 810

CHANCE 811

00 01

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

FLAT

FLAT

COOL

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

LABEL FREE

LABEL FREE

M1 M2 M3 M9

00 01 M1 M2 M3 M9

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

minősített újrahasznosított poliészter
gyorsan száradó anyag
címkementes - egyedileg márkázható
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
lapos vállvarratok
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
díszítő varrás
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

férfi póló

minősített újrahasznosított poliészter
gyorsan száradó anyag
címkementes - egyedileg márkázható
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
laza szabású, oldalvarrással
lapos vállvarratok
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
japán ujjú
díszítő varrás
ívelt alsó szél
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

női póló

Interlock pique, 100 % - ban újrahasznosított mikropoliészter
140 g/m², S - 3XL

Interlock pique, 100 % - ban újrahasznosított mikropoliészter
140 g/m², XS - 2XL

A szálak fogyasztás során használt műanyagok (PET-palackok, műanyag zacskók és egyéb hulladékok) 
újrahasznosításával készülnek. 

ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIÉSZTER
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FANTASY 124

FANTASY 140

FANTASY 147

00 01 02 05 44 9516 04 0790 88 91

00 01 02 05 44 95 0790 88 91 89

00 01 02 05 44 9516 04 0790 88 91 89

MEN’S

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

EXTRA DRY

EXTRA DRY

EXTRA DRY

gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
oldalvarrással
Különlegesen kialakított nyakkivágás
megerősített vállpánt
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

férfi póló

sztreccs anyag, jobb formatartás
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
testhezalló szabás, oldalvarrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

női póló

gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
oldalvarrással
Különlegesen kialakított nyakkivágás
megerősített vállpánt
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

gyerek póló

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

Interlock pique, 100 % poliészter
150 g/m2, XS - 2XL

Interlock pique, 100 % poliészter
150 g/m2, 6 év/122 cm, 134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm
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DESTINY 175

DESTINY 176

00 01 02 05 07889092

00 01 02 05 07889092 89

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

FLAT

FLAT

COOL

COOL

ELASTANE

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

STICKER 

STICKER 

12

12

RACER 167

PRIDE 168

00 36 01 44 07 8990

00 36 01 44 0790

WOMEN’S

UNISEX

EXTRA DRY

EXTRA DRY

VICTORY 217

00 01 0702 62

UNISEX

EXTRA DRY

férfi póló

női póló

sztreccs gyorsan száradó anyag
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
ideális sport- és szabadidős tevékenységekre
karcsú illesztés az oldalrészekkel
dekoratív, elsimuló varrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
rövid raglán ujjak
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)
eltávolítható címke

sztreccs gyorsan száradó anyag
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
ideális sport- és szabadidős tevékenységekre
karcsú illesztés az oldalrészekkel
dekoratív, elsimuló varrással
keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
rövid raglán ujjak
eltávolítható címke

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

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

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

sima, gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
íves szabású, oldalvarrással
sport-hátú trikó
mélyebb, kerek nyakkivágás
nyak- és ujjkivágása saját anyagával szegélyezve
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

női top

sima, gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
oldalvarrással
nyakrész saját anyagával szegélyezve
váll vállszalaggal megerősítve
hosszú ujjú
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

unisex póló

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

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

gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekre
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
alkalmas szublimációra (világos színek)

galléros férfi piqué póló

Interlock pique, 100 % poliészter
150 g/m2, S - 3XL
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DIRECT 417

DIRECT 418

00 01 02 07

00 01 02 07

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

ELASTANE

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

STICKER 

STICKER 

12

12

STICKER LABEL

WARM

WARM

sztreccs polár férfi

sztreccs polár női

sima, rugalmas, gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
oldalvarrással
fordított cipzár teljes hosszban
kapucni állvédővel
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak
cipzáras zsebek
elasztikus szegély
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

sima, rugalmas, gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
karcsúra szabott oldalrésszel
fordított cipzár teljes hosszban
kapucni állvédővel
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak 
cipzáras zsebek
elasztikus szegély
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

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

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

Nyom nélkül eltávolítható öntapadós címke.
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REST 614

REST 615

00 01 02 0712*

00 01 02 0712*

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 75 % pamut, 25 % viszkóz

ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
enyhén szűkített szabású szárak
2:2 kötésű derékrész 5 % elasztánnal, zsinórral állítható
oldalsó ferde zseb
2:2 kötésű alsó szegély 5 % elasztánnal
díszítő varrás
nem bolyhos belső oldal

férfi nadrág

női nadrág

Futter, nem bolyhos belső oldal
80 % pamut, 20 % poliészter

280 g/m², S - 3XL

ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
enyhén szűkített szabású szárak
2:2 kötésű derékrész 5 % elasztánnal, zsinórral állítható
oldalsó ferde zseb
2:2 kötésű alsó szegély 5 % elasztánnal
díszítő varrás
nem bolyhos belső oldal

Futter, nem bolyhos belső oldal
80 % pamut, 20 % poliészter

280 g/m², XS - 2XL
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BREEZE 820

MILES 612

MILES 613

00 01 02 05 07

00 01 02 05 07

00 01 02 05 07

MEN’S

EXTRA DRY

EXTRA DRY

KIDS

MEN’S

EXTRA DRY

12

12

COMFORT 607

COMFORT 608

COMFY 611

01 02 05

00 01 02 0712*

01 02 0512*

MEN’S

WOMEN’S

KIDS

FAMILY

FAMILY

MEN’S

12*

vízálló, lélegző, fluoreszkáló anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
oldalvarrással
vállvarratok kissé előre tolva
nyakrész saját anyagával szegélyezve
ujjkivágása saját anyagával szegélyezve
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

férfi atléta

gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
térd feletti hosszúság
elasztikus övrész,  zsinórral állítható
kis belső zseb
oldalsó zseb
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

férfi rövidnadrág

gyorsan száradó anyag
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
térd feletti hosszúság
elasztikus övrész,  zsinórral állítható
kis belső zseb
oldalsó zseb
szublimációra alkalmas (világos színek esetében)

gyerek rövidnadrág

Interlock pique, 100 % poliészter
150 g/m2, XS - 2XL

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

Interlock pique, 100 % mikropoliészter
150 g/m2, 6 év/122 cm, 134 cm, 10 év/146 cm, 12 év/158 cm

férfi/gyerek melegítőnadrág

női melegítőnadrág

férfi rövidnadrág

ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
nyitott alsó szegélyek
elasztikus övrész,  zsinórral állítható
oldalsó zseb

ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
nyitott alsó szegélyek
széles, elasztikus övrész,  zsinórral állítható

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

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

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

300 g/m², XS - 2XL

ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
nyitott alsó szegélyek
elasztikus övrész,  zsinórral állítható
oldalsó rejtett zseb

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

300 g/m², S - 3XL

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 85 % pamut, 15 % viszkóz
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BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

00 01 02

00 01 0212*

00 01 02 0712*

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

női leggings

női nadrág

női szoknya-short

* Szín esetében az anyagösszetétel eltérő: szín 12 - 80 % pamut, 15 % viszkóz,  5 % elasztán

sztreccs anyag, jobb formatartás
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
karcsúsított szabás oldalvarrások nélkül
elasztikus övrész

sztreccs anyag, jobb formatartás
ideális sport- és szabadidős tevékenységekre
nyitott alsó szegélyek
széles, elasztikus övrész
oldalsó ferde zseb
alsó szegély elasztikus szalaggal

2 az 1-ben szoknya belső shorttal
sztreccs anyag, jobb formatartás
ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
rövid, “A” alakú szabás
széles, elasztikus övrész,  zsinórral állítható

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
190 g/m2, XS - 3XL

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

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán
200 g/m2, XS - XL
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Bár a baseballsapka modern kiegészítőnek tűnik, valójában 
nem újdonság. A sapkát kemény felsőrésszel a Brooklyn 
Excelsiors baseballcsapat mutatta meg először 1858-ban 
a világnak. Mivel nem csak szép, de praktikus darab is 
volt, ezért hamarosan nemcsak a többi csapat, hanem 
a szurkolóik is átvették. Innen már csak egy lépés volt 
átlépni a sportcsarnok kapuját.

SAPKÁK 
ÉS KENDŐK
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6P RAP 302

5P RAP 301

00 01 02 05 0725

00 01 02 05 11 07 6425 0609 92 96 40

UNISEX

UNISEX

unisex baseball sapka

hatpaneles szabás
összekapcsolt 2 első panel
varrott, lapos felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
állítható méret műanyag pattent gombokkal
eltávolítható címke a felső részen

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

ötpaneles szabás
összekapcsolt első panel
varrott, lapos felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
állítható méret műanyag pattent gombokkal
eltávolítható címke a felső részen

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

unisex baseball sapka
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6P 305

6P KIDS 303

5P 307

00 67 01 02 05 14 15 44 0609 163962 04 1108 1307 43

00 01 02 05 15 9262 04 11 07 30 64

00 01 02 05 14 16 0408 07

A2

0609 1125 4467

UNISEX

KIDS

UNISEX

25 92

SUNVISOR 310

00 01 02 05 04 07

UNISEX

6P SANDWICH 306

00

0202
67
00

01

0808
0200
00

0500
00

0600
00

16
00

04

0101
08

0101
2700
00

0700
00

00
00

25

UNISEX

unisex baseball sapka

gyerek baseball sapka

unisex baseball sapka

hatpaneles szabás
összekapcsolt 2 első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
rézkapcsokkal állítható méret

hatpaneles szabás
összekapcsolt 2 első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
tépőzárral állítható méret

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

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

ötpaneles szabás
összekapcsolt első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
rézkapcsokkal állítható méret

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

unisex napellenző

varrott, enyhén hajlított felső rész
frottír nedvszívó pánt
műanyag kapoccsal állítható méret

Bordázott szövet, 100 % pamut
280 g/m2, állítható

unisex baseball sapka

hatpaneles szabás
összekapcsolt 2 első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész kontraszt csíkkal
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
rézkapcsokkal állítható méret

Bordázott szövet, 100 % pamut
340 g/m2, állítható
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LATINO 324

CAMO LATINO C24

00 01 02 05 070951

32 33 34

UNISEX

UNISEX

CLASSIC 304

00 01 02 05 070615 04

UNISEX

FANCY 329

RELAX 327

TWISTER 328

00 01 04 07

00 01 05 07 64

15 44 62 11

00 01 0415 89

8944 90

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

unisex baseball sapka

“military” stílusú szabás
varrott, enyhén hajlított felső rész
nedvszívó pánt
tépőzárral állítható méret

Szövött anyag, 100 % pamut
230 g/m2, állítható

“military” stílusú szabás
varrott, enyhén hajlított felső rész
nedvszívó pánt
tépőzárral állítható méret

Bordázott szövet, 100 % pamut
230 g/m2, állítható

unisex baseball sapka

hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
varrások belső szegéssel
fejkerület 61 cm

Bordázott szövet, 100 % pamut
260 g/m2, uni

unisex kalap

unisex/gyerek kendő

unisex/gyerek kendő

háromszögű szabás
varrott szélek
többcélú használat 
68 x 68 x 96 cm

háromszögű szabás
gyorsan száradó anyag
körbeszegett
többcélú használat 
65 x 65 x 92 cm

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

Interlock, 100 % poliészter
120 g/m2, uni

körkörös szabás
gyorsan száradó anyag
többcélú használat (variációk a csomagoláson feltüntetve)
50 × 26 cm

Single Jersey, 100 % poliészter
135 g/m2, uni

unisex/gyerek kendő
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Mindkét termékcsoportot minden nap használjuk, ami 
kiváló indok rá, hogy egyszerre szépek és praktikusak 
legyenek. Törülközőkről és szövettáskákról beszélünk. 
A miénk már környezetbarát is lehet. Fürdőszobatextil 
kínálatunk például minősített biopamut termékeket 
tartalmaz. A vászontáskák strapabíró anyagból készülnek, 
hogy valóban hosszú élettartamúak legyenek, és 
segítsenek védeni a környezetet.

FROTTÍR 
ÉS TÁSKÁK
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ENERGY 912

EASYGO 922

00 01 079092

00 01 05 07

93 14 44 49 89 64

9244 0410

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

SMART 911

00 01 079244 59 49 89 6490

UNISEX

HANDY 900

00 01 05 0744 0410 9562 9293 49 64

UNISEX

SHOPPER 921

00 01 0744 4905 62 92 0410 93

UNISEX

CARRY 901

00 01 0710 05

UNISEX

unisex/gyerek hátizsák

unisex/gyerek hátizsák

húzózsinórral zárható
2 polészter húzózsinór 01 színben
fényvisszaverő elemek az alsó sarkakon
belső cipzáros zseb 20 x 23 cm
tornazsák mérete 45 x 34 cm

közepes grammsúlyú pamut tornazsák
húzózsinórral zárható
2 poliészter húzózsinór saját színben
sarokrészek dupla anyaggal és fémgyűrűkkel megerősítve
belső cipzáros zseb 20 x 23 cm
tornazsák mérete 47 x 37 cm

Szövött anyag, 100 % poliészter
70 - 80 g/m2, uni

Vászonkötés, 100 % pamut
195 g/m2, uni

bevásárlótáska

praktikus és könnyen kis táskává alakítható
a pántok hosszúsága lehetővé teszi a táska hordását kézben vagy vállon
könnyen összehajtható kis méretre
saját anyagával szegélyezve
táska méret 40 x 40 cm, pántok 50 x 3,5 cm

Szövött anyag, 100 % poliészter
40-50 g/m2, uni

bevásárlótáska

alacsony grammsúlyú pamut táska
praktikus és kompakt
a pántok hosszúsága lehetővé teszi a táska hordását kézben vagy vállon
keresztvarrás a pántokon az ellenállóság érdekében
táska méret 42 x 38 cm, pántok 60 x 2,5 cm

Szövött anyag, 100 % pamut
90 g/m2, uni

bevásárlótáska

közepes grammsúlyú pamut táska
praktikus és kompakt
a pántok hosszúsága lehetővé teszi a táska hordását kézben vagy vállon
keresztvarrás a pántokon az ellenállóság érdekében
táska méret 45 x 40 cm, pántok 70 x 2,5 cm

Vászonkötés, 100 % pamut
 195 g/m2, uni

bevásárlótáska

magas grammsúlyú pamut táska
szabás oldalrészekkel
praktikus és kompakt
a pántok hosszúsága lehetővé teszi a táska hordását kézben vagy vállon
keresztvarrás a pántokon az ellenállóság érdekében
táska méret 43 x 43 x 12 cm, pántok 70 x 2,5 cm

Szövött anyag, 100 % pamut
280 g/m2, uni
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ORGANIC HAND TOWEL 916

ORGANIC TOWEL 917

ORGANIC BATH TOWEL 918

00

00

00

25 0221

25 0221

25 0221

UNISEX

UNISEX

UNISEX

ORGANIC

ORGANIC

ORGANIC

kéztörlő

fürdőlepedő

tanúsított biopamut
magas grammsúlyú frottír
dekoratív dupla bordűr 
puha és erős nedvszívóképességű anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

tanúsított biopamut
magas grammsúlyú frottír
dekoratív dupla bordűr 
puha és erős nedvszívóképességű anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

Frottír, 100 % organikus pamut GOTS
450 g/m², 30 × 50 cm, bordűr: 3,5 cm, 1,5 cm

Frottír, 100 % organikus pamut GOTS
450 g/m², 50 × 100 cm, bordűr: 3,5 cm, 1,5 cm

tanúsított biopamut
magas grammsúlyú frottír
dekoratív dupla bordűr 
puha és erős nedvszívóképességű anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

Frottír, 100 % organikus pamut GOTS
450 g/m², 70 × 140 cm, bordűr: 3,5 cm, 1,5 cm

törölköző

Biogazdálkodásból származó pamut, melynek további feldolgozását a gyártási folyamatok során szigorúan ellenőr-
zik. A legnagyobb gyártók: Törökország, India, USA és Kína. 

Certified by Control Union CU 1033786.

ORGANIKUS PAMUT
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TOWEL 450 903

BATH TOWEL 450 905

00 25 01 02 05 06 92 04 07A2 4944

UNISEX

UNISEX

00 25 01 02 05 06 92 04 07A2 4944

HAND TOWEL 350 907

TOWEL 350 908

BATH TOWEL 350 909

00 24 05 16 95 96 23 30 47

00 24 05 16 95 96 23 30 47

00 24 05 16 95 96 23 30 47

UNISEX

UNISEX

UNISEX

fürdőlepedő

magas grammsúlyú szövött pamut frottír
dekoratív bordűr mindkét oldalon
puha és nedvszívó anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

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

magas grammsúlyú szövött pamut frottír
dekoratív bordűr mindkét oldalon
puha és nedvszívó anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

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

törölköző

Bambusz frottír termékeinket a MALFINI Premium® kollekcióban találja meg a 183. oldalon.

BAMBUSZ TERMÉKEK

kéztörlő

fürdőlepedő

törölköző

közepes grammsúlyú szövött pamut frottír
puha és nedvszívó anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

közepes grammsúlyú szövött pamut frottír
puha és nedvszívó anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

közepes grammsúlyú szövött pamut frottír
puha és nedvszívó anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas ajándéktárgy

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

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

Frottír, 100 % pamut
350 g/m2, 70 × 140 cm
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Egyszerű, de minőségi dizájnnal és kivitelezéssel
rendelkező terméket keres kedvező áron? Akkor
a Piccolio a megfelelő választás az Ön számára.
Ezen túlmenően a kollekció minden elemét úgy
alakították ki, hogy könnyen felhasználhassa őket
márkaépítésre és reklámhordozóként.

Ezért minden terméken csak egy eltávolítható 
papírcímkét talál. Könnyedén kialakíthatja 
céges stílusát környakas és galléros pólóinkkal, 
pulóvereinkkel és kiegészítőinkkel, ajánlhatja 
őket sport- vagy kulturális eseményekre, vagy 
megalkothatja saját márkáját divatos árnyalatokban.

PICCOLIO®
For every moment

P
iccolio®
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PARADE P71

PAINT P73

PEAK P74

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

00 03* 12* 01 02 05 06 04 07

00 03* 12* 28 2967 01 02 93 0560 14 15 44

16

06

92 04 11 07 40 64

00 01 02 05 92 07

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
könnyen eltávolítható címke

Unisex póló

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
könnyen eltávolítható címke

Unisex póló

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
könnyen eltávolítható címke

Unisex póló

Single Jersey, 100 % pamut 
135 g/m2, XS - 4XL

Single Jersey, 100 % pamut
150 g/m2, XS - 4XL

Single Jersey, 100 % pamut 
175 g/m2, XS - 4XL

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

P
iccolio®
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PIXEL P81

PELICAN P72

PROGRESS LS P75

00 01 44 90 91

00 01 05 15 16 92 04 07 40 64

00 03* 12* 01 02 05 0706

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

TEAR OFF

KIDS

EXTRA DRY

44

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

sima, gyorsan száradó anyag
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
ideális sport- és szabadidős tevékenységekre
könnyen eltávolítható címke

Unisex póló

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
könnyen eltávolítható címke

Gyerek póló

oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
hosszú ujjú
könnyen eltávolítható címke

Unisex póló

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

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

135 g/m2

Single Jersey, 100 % pamut
150 g/m2, XS - 3XL (3XL csak színben 00, 01)

P
iccolio®
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JOY P21

JOY P22

ZERO P41

00 01 02 05 15 44 07

00 01 02 05 44 07 40

00 12* 01 02 05 06 07

UNISEX

TEAR OFF

TEAR OFF

MEN’S

DUO

TEAR OFF

WOMEN’S

DUO

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

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
kitéphető címke

Férfi galléros póló

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
keskeny gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
kitéphető címke

Női galléros póló

egyenes szabás oldalvarrással
vállszalaggal megerősítve
2:2 bordás kötésű szegély, nyakkivágás és mandzsetták 5 % elasztánnal
hurkolt belső oldal
kitéphető címke

Unisex felső

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

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

Futter, hurkolt belső oldal, 
50 % pamut, 50 % poliészter

260 g/m2, XS - 3XL

P
iccolio®
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SUNSHINE P31

00 01 02 05 06 62 04 11 07

UNISEX

TEAR OFF

BUBBLE P93

BLOOM P91BEETLE P92

00 10 01 05 15 1692 04 07

00 10 01 05 15 1692 04 0700 10 01 15 16 04 07

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

KIDS

92

hatpaneles szabás
összekapcsolt 2 első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
tépőzárral állítható méret
kitéphető címke

Unisex baseball sapka

Sávoly szövés, 100 % pamut, 
155 g/m², tépőzárral állítható

praktikus és kompakt
a pántok hosszúsága lehetővé teszi a táska hordását kézben vagy vállon
keresztvarrás a pántokon az ellenállóság érdekében
kitéphető címke
táska méret 37 x 28 cm, pántok 60 x 2,5 cm

Bevásárló Táska

praktikus és kompakt
a pántok hosszúsága lehetővé teszi a táska hordását kézben vagy vállon
keresztvarrás a pántokon az ellenállóság érdekében
kitéphető címke
táska méret 45 x 40 cm, pántok 70 x 2,5 cm

Nagy bevásárló táska

húzózsinórral zárható
2 polészter húzózsinór 01 színben
sarokrészek dupla anyaggal és fémgyűrűkkel megerősítve
kitéphető címke
tornazsák mérete 47 x 36 cm

Hátizsák

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

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

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

P
iccolio®
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Ha exkluzív ruhákról van szó, nincs helye kompromisszumnak. 
Ezért a Malfini Premium márkánk a legújabb trendeket tükrözi, 
kiváló minőségű és egyedi természetes anyagok képezik az 
alapját. Ez az egyetlen módja, hogy Ön, mint a legigényesebb 
vásárlónk érdeklődését felkeltsük. Saját ízlése szerint ötvözheti 
a prémium öltözékeket a városi divattal, igazíthatja
az irodához vagy a szórakozáshoz. Akár élénk színekben, 
aktuális árnyalatokban vagy időtlen semleges tónusokban.

Ha Ön azok közé tartozik, akik szeretik a kivételes természetes 
szálakat, a SUPIMA® pamut a megfelelő választás az Ön számára. 
Ezt a gyapot fajtát a teljes gyapottermő terület mindössze 1%-án 
termesztik. A hagyományos fajtákhoz képest kétszer hosszabb 
és erősebb szálakkal bír, így rendkívül rugalmas és puha. 
A prémium merino gyapjú hasonló ehhez. A juhok, amelyekről 
ez a prémium rost származik, tiszta hegyi környezetben élnek, 
amely egyedi karaktert kölcsönöz
a finom gyapjúnak.

A Malfini Premium márka összes ruhája minőségével és modern 
megjelenésével elnyeri majd tetszését. A MALFINI Premium 
termékcsalád kínálatát duó koncepcióban tervezték. Nyomással 
vagy hímzéssel könnyedén beépítheti cége vagy csapata 
öltözékébe. Örömet szerezhet csapata tagjainak és üzleti 
partnereinek a kiváló anyagok viselésével, miközben erősíti 
márkája értékét.

MALFINI 
PREMIUM®
In each detail
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JOURNEY 264

JOURNEY 265

00

00

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

C6 C7

C6 C7

EASY CARE

EASY CARE

TAILORED

TAILORED

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

ing férfi

híres cseh szabó, Roman Humlíček által tervezve
anyaga extra hosszú szálakból szőve
enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátrész dupla letűzéssel és szűkítővarrásal
első rész bevarrásokkal a deréknél
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
hosszú ujjú, lekerekített szélű mandzsettával és 2 gombbal
gyöngy gombok 00 színben (2 tartalék gomb)
ívelt alsó szél

ing női

Micro Twill
100 % pamut, easy care

130 g/m2, XS - 2XL

híres cseh szabó, Roman Humlíček által tervezve
anyaga extra hosszú szálakból szőve
enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátrész dupla letűzéssel és szűkítővarrásal
dupla ing gallér
erősítét gallérsarokkal
elülső rész gombolópánttal végződik
hosszú ujjú, lekerekített szélű mandzsettával és 2 gombbal
gyöngy gombok 00 színben (2 tartalék gomb)
ívelt alsó szél

Micro Twill
100 % pamut, easy care 

130 g/m2, S - 3XL

Új termék. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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FLASH 260

FLASH 261

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

DYNAMIC 262

DYNAMIC 263

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

férfi ing

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátsó rész kettős hajtással
mellrész és derék szűkítővarrásal
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
gyöngyház gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

női ing

Szövött anyag, 
68 % pamut, 29 % poliamid, 3 % elasztán

110 g/m2, S - 2XL

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátrész dupla letűzéssel és szűkítővarrásal
dupla ing gallér
erősítét gallér sarokkal
elülső rész gombolópánttal végződik
gyöngyház gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

Szövött anyag, 
60 % pamut, 40 % poliészter, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL

férfi ing

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátsó rész kettős hajtással
mellrész és derék szűkítővarrásal
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
hosszú ujjú szögletes mandzsettával és 2 gombbal
gyöngyház gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

női ing

Szövött anyag, 
68 % pamut, 29 % poliamid, 3 % elasztán

110 g/m2, S - 2XL

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátrész dupla letűzéssel és szűkítővarrásal
dupla ing gallér
erősítét gallér sarokkal
elülső rész gombolópánttal végződik
hosszú ujjú szögletes mandzsettával és 1 gombbal
gyöngyház gombok a szövet színében (plusz 2 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

Szövött anyag, 
60 % pamut, 40 % poliészter, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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DIAMOND 273

DIAMOND 274

00 01

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

0283 8693 A3A4

00 01 0283 8693 A3A4

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

galléros póló férfi

szűkített szabás oldalvarrással
bomber gallér
jacquard kötésű gallér és ujjszegély kontrasztcsíkkal
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső gombolópánt kontraszt csíkkal
vállaknál rögzítő varrással

galléros póló női

Pique, 100 % pamut 
215 g/m2, XS - 2XL

oldalvarrással
bomber gallér
jacquard kötésű gallér és ujjszegély kontrasztcsíkkal
gombolópánt 2 gombbal a szövet színében
belső gombolópánt kontraszt csíkkal
vállaknál rögzítő varrással

Pique, 100 % pamut 
215 g/m2, S - 3XL

Új termék. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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77

77

COLLAR UP 256

COLLAR UP 257

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

77 00 8644 83 83 778383

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300
77 00 8644 83 83 778383

A38300

A38300

DRESS UP 271

0077 0100 71

83

938300

WOMEN’S

77 00 83 83

71

8383

71

8383

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
a felhajtható gallér alsó felülete és az ujjak szegélye kontraszt színű csíkokkal
gombolópánt 2 gombbal a szövet színében
az oldalvarrásokban és az alsó nyílásban a hasíték kontraszt szalaggal
belső gombolópánt kontrasztszalaggal
vállaknál rögzítő varrással

férfi galléros póló

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
a felhajtható gallér alsó felülete és az ujjak szegélye kontraszt színű csíkokkal
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
az oldalvarrásokban és az alsó nyílásban a hasíték kontraszt szalaggal
belső gombolópánt kontrasztszalaggal
vállaknál rögzítő varrással

női galléros póló

Pique, 100 % pamut
215 g/m2, S - 3XL

Pique, 100 % pamut
215 g/m2, XS - 2XL

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
a nyakrész belső részén és az alsó hasíték vonalán eltérű színű szalag
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
a felhajtható gallér alsó felülete és az ujjak szegélye kontraszt színű csíkokkal
belső gombolópánt kontrasztszalaggal
vállaknál rögzítő varrással

női galléros pólóruha

Pique, 100 % pamut
215 g/m2, XS - 2XL
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PERFECTION PLAIN 251

PERFECTION PLAIN 253

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

01 00 00 00 00 00 00

01 00 00 00 00 00 00

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

sztreccs anyag,  jobb formatartás
szűk szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek kontraszt csíkkal
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal
belső nyakkivágás kontraszt szalaggal
vállaknál rögzítő varrással

férfi galléros póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
szűk szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek kontraszt csíkkal
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal
belső nyakkivágás kontraszt szalaggal
vállaknál rögzítő varrással

női galléros póló

Pique, 95 % pamut, 5 % elasztán
200 g/m2, S - 3XL

Pique, 95 % pamut, 5 % elasztán
200 g/m2, S - 2XL
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GRAND 259

GRAND 269

0001 0100 0271 7102A4 A3

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

01 83 00 71 0283

83 83

0001 0100 0271 7102A4 A3
01 83 00 71 0283

83 83

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér kontraszt csíkkal
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal
belső nyakkivágás kontraszt szalaggal
vállaknál rögzítő varrással
mercerizált pamut

férfi galléros póló

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér kontraszt csíkkal
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal
belső nyakkivágás kontraszt szalaggal
vállaknál rögzítő varrással
mercerizált pamut

női galléros póló

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

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

MERCERIZÁLT PAMUT
A mercerizálás során a pamutfonalat fürdőbe merítik, hogy a rétegeket megváltoztassa és egyenletesen vastag szálakat állítson be. A szál 
keresztmetszete tehát szinte tökéletes alakú lesz. A végső anyag simább, szöszmentes, fényesebb és lágyabb lesz. A mercerizálás az anyag 
nagyobb szilárdságát és színstabilitását is eredményezi.
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jellemzői

A merinó gyapjú világszerte híres lágy, ám mégis 
szilárd érzéséről, minden területen előnyt kínál 
a közönséges gyapjúval és sok más szálakkal szemben. 
Ezen tulajdonságok oka az egyes szálak mérete - a 
merinó gyapjúszálak nagyon finomak, 18 mikronnál 
vékonyabbak. Mint ilyet, a divat minden területén 
alkalmazzák, a luxus öltözéktől kezdve a rendkívül 
funkcionális ruhaneműig.

Ez a természetes gyapjú merino juhfajtából származik, 
amelyet természetes környezetben (nyílt terepen) 
tartanak, és a termelés nagy része Ausztráliából, Új-
Zélandról és Argentínából kerül piacra. Mivel a juhok 
nem hagyják abba a gyapjú növesztését, azokat minden 
évben nyírni kell. A gyapjú nem csak megújuló erőforrás, 
hanem biológiailag lebontható is - miután kidobtad, 
lebomlik és tápanyagokat szolgáltat a talajnak.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Mosógépben 40°C-ig mosható, ezáltal a karbantartás 
egyszerű. Természetesen azt javasoljuk, hogy kifordítva 
mossa és hasonló színekkel. Az alak megőrzése 
érdekében kerülje a szárítást közvetlen napfény és 
hőnek kitéve, és vasaljon csak közepes hőmérsékletű 
gőzzel. Ha merinói ruhája enyhe szagot mutat, akkor 
elegendő, ha kiszellőzteti.

LÉLEGZŐ
A gyapjúszálak sok nedvességet képesek felszívni 
és elvezetni a testtől, mert a merinó gyapjú 
a legjobb hőszabályozó.

TERMÉSZETESEN RUGALMAS
Minden rost úgy működik, mint egy kis „rugó”, 
kinyúlik és visszahúzódik az alakja. Ennek 
eredményeként a szövet nem gyűrődik.

SZAGÁLLÓ
A merinói gyapjú nagy nedvszívó képességének 
köszönhetően a belőle készült ruhák kevesebb 
izzadtságot hagynak a testen, ezáltal fejtik ki 
antibakteriális hatásukat. Így tovább maradnak 
frissek és kellemes illatúak.

HŐSZABÁLYOZÓ
A szintetikus anyagoktól eltérően a merinószál aktív 
és reagál a test hőmérsékleti változásaira. Megtartja 
a hőt, ha hideg az idő, és meleg közben lehűti.

KELLEMES VISELET
A finom, rugalmas merinó gyapjúszálak 
általánosságban nagyon kényelmesek. Puha 
tapintású, kellemes még a bőrön is viselni, 
ellentétben a legtöbb más gyapjúval.

BREATHABLE

REGULATION

ODOR RESISTANT

ELASTANE

GENTLE

MERINO
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

DUO

MERINO

REGULATION

WOMEN’S

MEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

0121 12

0121 12

BREATHABLE

BREATHABLE

ODOR RESISTANT

ODOR RESISTANT

extrafinom merino gyapjú
gyűrődésmentes és magas légáteresztő-képességű anyag
hőszabályozó és antibakteriális tulajdonságok
képes elvezetni a nedvességet és semlegesíteni a szagokat
testhezálló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
vízszintes helyzetben ajánlott szárítani

férfi póló

extrafinom merino gyapjú
gyűrődésmentes és magas légáteresztő-képességű anyag
hőszabályozó és antibakteriális tulajdonságok
képes elvezetni a nedvességet és semlegesíteni a szagokat
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövid, karra simuló ujjak
vízszintes helyzetben ajánlott szárítani

női póló

Single Jersey, 100 % merinó gyapjú, 
17,5 µm, mosógépben mosható 

190 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % merinó gyapjú, 
17,5 µm, mosógépben mosható 

190 g/m2, XS -2XL
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EXCLUSIVE 153

EXCLUSIVE 154

00 01 02 93 7183 A3A4

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

00 01 02 93 7183 A3A4

100% a legkülönlegesebb SUPIMA® pamut
testhezálló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakkivágásnál belül szaténszalag 01 színben
megerősített vállpánt

férfi póló

100% a legkülönlegesebb SUPIMA® pamut
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakkivágásnál belül szaténszalag 01 színben
rövidített ujjak

női póló

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

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

A világ prémium pamutmárkája, extra hosszúságú, vágott rostszála lágyabb és kétszer erősebb, mint 
a hagyományos pamutszál.Ellenáll a nyújtásnak, a gyűrésnek és a szakadásnak, hihetetlenül sima, nem 
bolyhosodik, így hosszú ideig megőrzi a megjelenését.

SUPIMA®
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ACTION 150

ACTION 152

00 01 02 72 709383 85 71 86

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 72 709383 85 71 86

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
megerősített vállpánt
díszítő varrás

férfi póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
megerősített vállpánt
rövid, karra simuló ujjak
díszítő varrás

női póló

Single Jersey, 
95 % pamut, 5 % elasztán

180 g/m2, S - 2XL

Single Jersey, 
95 % pamut, 5 % elasztán

180 g/m2, XS - 2XL
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BRAVE 155

BRAVE 156

00 01 02 9383 71

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 9383 71

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

férfi póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

női póló

Single Jersey, 
95 % pamut, 5 % elasztán 

160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 
95 % pamut, 5 % elasztán 

160 g/m2, XS - 2XL
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BOMBER 453

BOMBER 454

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

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

egyenes szabás oldalrészekkel
fémcipzár teljes hosszban
cipzár húzóka gravírozott logóval
2:2 bordás kötésű “bomber” gallér 5 % elasztánnal
hátsó nyakrész belső oldala szalaggal
rávarrt zsebek rejtett cipzárral
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
hurkolt belső oldal

férfi felső

karcsúra szabott oldalrésszel
fémcipzár teljes hosszban
cipzár húzóka gravírozott logóval
2:2 bordás kötésű “bomber” gallér 5 % elasztánnal
hátsó nyakrész belső oldala szalaggal
rávarrt zsebek rejtett cipzárral
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
hurkolt belső oldal

női felső

Futter, hurkolt belső oldal
100 % pamut 

320 g/m2, S - 3XL

Futter, hurkolt belső oldal
100 % pamut 

320 g/m2, XS - 2XL
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VOYAGE 452

VOYAGE 451

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* Anyagösszetétel a 12-es szín esetében: 80% pamut, 15% viszkóz, 5% elasztán; 65 % pamut, 35 % poliészter

egyenes szabás oldalvarrással
fémcipzár teljes hosszban
cipzár húzóka gravírozott logóval
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak díszítő varrással
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
kontraszt elemek
hurkolt belső oldal

férfi felső

enyhén karcsúsított szabás oldalvarrással
fémcipzár teljes hosszban
cipzár húzóka gravírozott logóval
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak díszítő varrással
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
kontraszt elemek
hurkolt belső oldal

női felső

Futter, hurkolt belső oldal
100 % pamut 

320 g/m2, S - 3XL

Futter, hurkolt belső oldal
100 % pamut 

320 g/m2, XS - 2XL
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EVEREST 552

EVEREST 551

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

EVEREST 553

EVEREST 554

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

steppelt könnyű, meleg anyag
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
bélelt kapucni 
zsebek fordított cipzárral
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
elasztikus szegély
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)

férfi dzseki

steppelt könnyű, meleg anyag
karcsúra szabott oldalrésszel
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
bélelt kapucni 
zsebek fordított cipzárral
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
elasztikus szegély
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)

női dzseki

Szövött anyag, mikroszálas 100 % poliamid; 
középső réteg: 100 % poliészter
S - 3XL

Szövött anyag, mikroszálas 100 % poliamid; 
középső réteg: 100 % poliészter
XS - 2XL

steppelt könnyű, meleg anyag
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek fordított cipzárral
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
elasztikus szegély
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)

férfi mellény

steppelt könnyű, meleg anyag
karcsúra szabott oldalrésszel
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek fordított cipzárral
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
elasztikus szegély
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)

női mellény

Szövött anyag, mikroszálas 100 % poliamid; 
középső réteg: 100 % poliészter
S - 3XL

Szövött anyag, mikroszálas 100 % poliamid; 
középső réteg: 100 % poliészter
XS - 2XL
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BAMBOO TOWEL 951

00 21 2726

UNISEX

BAMBOO BATH TOWEL 952

00 21 2726

UNISEX

magas grammsúlyú szövött bambusz frottír
dekoratív bordűr szatén fonallal
puha és erős nedvszívóképességű anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas, luxus minőségű ajándék

törölköző

Frottír, 70 % viszkóz (bambusz), 30 % pamut
50 x 100 cm

450 g/m2, bordűr: 7,5 cm

magas grammsúlyú szövött bambusz frottír
dekoratív bordűr szatén fonallal
puha és erős nedvszívóképességű anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas, luxus minőségű ajándék

fürdőlepedő

Frottír, 70 % viszkóz (bambusz), 30 % pamut
70 x 140 cm 

450 g/m2, bordűr: 7,5 cm

BAMBUSZ SZÖVET
Regenerált cellulóz alapú bambuszból készült szálak. Hőszabályozó, antibakteriális, gombaellenes és antisztatikus tulajdonságokkal 
rendelkezik. A bambuszrost erősebb és háromszor nagyobb nedvszívó képességgel rendelkezik, mint a pamut, illetve ellenáll a gyakori 
mosásnak és hosszú ideig fenntartja kiváló tulajdonságait. Nem javasoljuk öblítő használatát annak érdekében, hogy az anyag nedvszívó 
képességét ne csökkentsük.
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A munkaruha kiválasztása nem csak a szakemberek 
magas elvárásai alapján történik, azok befolyásolják 
akik mindennap viselik őket. A divatirányzatok itt is 
uralkodnak. Nem csoda; elvégre a nap legnagyobb 
idejét munkával töltjük, és megérdemeljük, hogy jól 
nézzünk ki és jól érezzük magunkat. Ezért toljuk egyre 
magasabbra a határokat, a tervezés, a minőség, 
a stílus, a funkcionalitás és mindenekelőtt a biztonság
javításának szenteljük magunkat a RIMECK 
munkaruha márka termékei esetében. 

HIGH VISIBILITY termékcsaládunk ideális mindenhol, 
ahol a csökkent látási viszonyok mellett a biztonság
kiemelten fontos. A minőségét teljes mértékben az
európai szabványokon alapuló tanúsítvány igazolja.
Emellett az új VERTEX kollekció tökéletes példája
annak, hogy a vásárlók igényei hogyan jelennek meg
termékeinkben. Tervezésük során semmit em bíztunk 
a véletlenre, és nem kötöttünk kompromisszumot. 
Tehát bármit is tapasztal a munkája során, értékelni 
fogja az anyagok ellenálló képességét, intelligens 
kialakítását és funkcionalitását. 

RIMECK®
Workwear made real
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VERTEX

luxury collection by RIMECK® 

VERTEX W55

VERTEX W07

Az új VERTEX kollekció ötvözi a technológiailag fejlett szövetet 
a kényelemmel és a kültéri viselettel. Így lehet a munkaruha 
rendkívül tartós, rugalmas és stílusos is egyszerre!

A vízálló TPU membrán nagyon jól ellenáll 
a nedvesség átszivárgásnak, miközben megőrzi 
az anyag rugalmasságát. Vízállóság 10 000 mm.

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

EN 14404:2004+A1:2010– Egyéni védőfelszerelés – Térdvédők 
térdelő munkákhoz – A szabvány a térdelő munkákhoz szükséges
térdvédelem követelményeit írja elő, ahol a felületi mechanikai 
hatások miatt sérülésveszély áll fenn. A védőeszközöknek 
egészségre ártalmatlannak és a felhasználók számára 
biztonságosnak kell lenniük.

A 3 rétegű anyag segít szabályozni a párát, 
garantáltan kivezeti azt a testtől és növeli 
a komfortérzetet. Légáteresztés 
4000 g/m²/24 óra.

VÍZTASZÍTÓ FELÜLETI KEZELÉS

TANÚSÍTÁS

LÉLEGZŐ ANYAG

A CORDURA® anyag használata még ellenállóbbá 
teszi a nadrágot, különösen a szúrások és 
szakadások ellen.

CORDURA

Hőátadó zóna a kabát hátulján.
HŐVISSZAVERŐ ZÓNA

3 rétegű meleg 
softshellmembránnal

térdvédő zsebek

teljes hosszban fedett
cipzár állvédővel

szennyeződést taszító
felületi kezelés

ívelt elasztikus 
derékpánt

levehető, állítható
bélelt kapucni

kalapács hurok

szellőzés a térd 
hátsó részén

cipzáras mellzsebek
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VERTEX W55

VERTEX W07
MEN’S

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

0194 93 23

ANTIPILLING

0194 93 23

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

SHIELD A99

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)1

EN ISO 13688

3 rétegű meleg softshell membránnal
hővisszaverő zóna
teljes hosszban fedett cipzár állvédővel 
levehető, állítható bélelt kapucni 
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek vízálló fordított spirál cipzárral
cipzáras mellzsebek
belső cipzáros mellzseb
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
szegett, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

téli softshell kabát férfi

szennyeződést taszító felületi kezelés
ívelt elasztikus derékpánt
lépésbetét 6% elasztánnal
10 muntifunkcionális zseb
térdvédő zsebek
szellőzés a térd hátsó részén
műanyag D-gyűrű 
kalapács hurok
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben
kontraszt elemek
meghosszabbítható nadrágszárak

munkanadrág férfi

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán, TPU membrán; 
Mikropolár: 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve; Középső réteg, bélés: 
100 % poliészter, vízállóság 10 000 mm, légáteresztő-képesség 4 000 g/m²/24 óra

320 g/m2, S - 3XL

Oxford, 66 % poliamid, 34 % pamut, szennyeződést taszító felületi kezelés
310 g/m2, 210 g/m² CORDURA® 100 % poliamid

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; meghosszabbítható - 48, 50, 52, 54, 56, 58

A térdvédőket a 217. oldalon találja.

189 190



R
IM

E
C
K
®

R
IM

E
C
K
®

VERTEX CAMO W56

VERTEX CAMO W09
MEN’S

C1 C2

C1 C2

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

SHIELD A99

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)1

EN ISO 13688

szennyeződést taszító felületi kezelés
ívelt elasztikus derékpánt
lépésbetét 6% elasztánnal
10 muntifunkcionális zseb
térdvédő zsebek
szellőzés a térd hátsó részén
műanyag D-gyűrű 
kalapács hurok
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben
kontraszt elemek
meghosszabbítható nadrágszárak

téli softshell kabát férfi

munkanadrág férfi

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut, szennyeződést taszító felületi kezelés 
280 g/m², 210 g/m² CORDURA® poliamid

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; meghosszabbítható - 48, 50, 52, 54, 56, 58

3 rétegű meleg softshell membránnal
hővisszaverő zóna
teljes hosszban fedett cipzár állvédővel 
levehető, állítható bélelt kapucni 
kapucni és alsó szegély elasztikus húzózsinórral
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek vízálló fordított spirál cipzárral
cipzáras mellzsebek
belső cipzáros mellzseb
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
szegett, hátul kissé hosszított alj
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

Softshell: 94 % poliészter, 6 % elasztán, TPU membrán; Mikropolár: 100 % poliészter,  
bolyhosodás ellen kezelve; Középső réteg, bélés: 100 % poliészter 
vízállóság 10 000 mm, légáteresztő-képesség 4 000 g/m²/24 óra

320 g/m2, S - 3XL

A térdvédőket a 217. oldalon találja.
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VERTEX W08

VERTEX W41

01

MEN’S

94 93 23

MEN’S

ELASTANE

WARM

EXTRA DRY

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)1

ANTI-SOILING

A8 A9

40°
WASH

30°
WASH

SHIELD A99

EN ISO 13688

szennyeződést taszító felületi kezelés
ívelt elasztikus derékpánt
lépésbetét 6% elasztánnal
10 muntifunkcionális zseb
térdvédő zsebek
szellőzés a térd hátsó részén
műanyag D-gyűrű 
kalapács hurok
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben (csak A9 színnél)
kontraszt elemek
meghosszabbítható nadrágszárak

farmer munkanadrág férfi

sztreccs polár férfi

Sávoly szövés, 100 % pamut, szennyeződést taszító felületi kezelés 
430 g/m², 210 g/m² CORDURA® 100 % Poliamid (A9 színben)

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; meghosszabbítható - 48, 50, 52, 54, 56, 58

sima, rugalmas, gyorsan száradó anyag
egyenes szabás oldalvarrással
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak 
mandzsetta belső oldalán hüvelykujjnak kialakított nyílás
cipzáras zsebek
elasztikus szegély
kontraszt elemek
akasztó

Stretch Fleece, 95 % mikropoliészter, 5 % elasztán
280 g/m2, S - 3XL

A térdvédőket a 217. oldalon találja.
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RANGER W53

0201 9401
01 01

MEN’S

40°
WASH

RANGER W54

0201 9401

MEN’S

40°
WASH

01 01

RANGER W03

0201 9401
01 01

MEN’S

40°
WASH

RANGER W06

0201 9401

MEN’S

40°
WASH

01 01

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62 CORDURA® a karok 

és a vállak körül

zárt többfunkciós zseb - 

telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

ráhajtó patenttal 

rögzíthető

akasztó

fedett műanyag cipzár és állvédővel teljes hosszban
7 muntifunkcionális zseb
fedett alsó zsebek takarással és cipzáros rejtett zsebek
ujjzseb
bordás kötésű ujjvégek 3 % elasztánnal
állítható alsó szegély oldalsó pattentokkal
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

kabát férfi

fedett műanyag cipzár és állvédővel teljes hosszban
6 muntifunkcionális zseb
fedett alsó zsebek takarással és cipzáros rejtett zsebek
állítható alsó szegély oldalsó pattentokkal
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

Munkamellény férfi

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

CORDURA® 

a vállán

zárt többfunkciós zseb - 

telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

álló gallér és fedél

patettal rögzíthető

akasztó

kalapács hurok

CORDURA® 

térd és zseb körül

többfunkciós zseb - 

telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

Munkanadrág férfi

övrész elasztikus oldalakkal
10 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag a térdeknél 
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Rövidnadrág férfi

övrész elasztikus oldalakkal
10 muntifunkcionális zseb
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

kalapács hurok

CORDURA®  

a zsebek körül

többfunkciós zseb - telefonhoz, 

tollakhoz, személyes tárgyakhoz

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RANGER W04

0201 9401

WOODY W02

0201 9401

MEN’S

MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

MEN’S

MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

kalapács hurok

többfunkciós zseb

 - telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

CORDURA® 

térd és zseb körül

csattal állítható 

rugalmas pántok

oldalt gombolható 

derékrész

Kantáros munkanadrág férfi

gombokkal állítható gumis derékrész
oldalt gombbal záródik
állítható pántok elasztikus részekkel és kapoccsal 
14 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag a térdeknél 
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek
erősen ellenálló CORDURA® anyag 01 színben

Kantáros munkanadrág férfi

gombokkal állítható gumis derékrész
oldalt gombbal záródik
állítható pántok elasztikus részekkel és kapoccsal 
8 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag a térdeknél és az ülepnél
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

csattal állítható 

rugalmas  pántok

oldalt gombolható derékrész

kalapács hurok

kétrétegű anyag  

a térd és a fenék körül

többfunkciós zseb 

- telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

Szövött anyag, 65 % poliészter, 35 % pamut 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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WOODY W51

0201 9401
01 01

MEN’S

60°
WASH

WOODY W52

0201 9401

MEN’S

60°
WASH

01 01

WOODY W01

0201 9401
01 01

MEN’S

60°
WASH

WOODY W05

0201 9401

MEN’S

60°
WASH

01 01

fedett műanyag cipzár teljes hosszban
hátrész letűzéssel
8 muntifunkcionális zseb
fedett alsó zsebek takarással és cipzáros rejtett zsebek
bordás kötésű ujjvégek 3 % elasztánnal
alsó szegély elasztikus szalaggal
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

kabát férfi

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

zárt többfunkciós zseb - 

telefonhoz, tollakhoz,

 személyes tárgyakhoz

a gallér és a fedél 

patenttal

akasztó

fedett műanyag cipzár teljes hosszban
hátrész letűzéssel
8 muntifunkcionális zseb
fedett alsó zsebek takarással és cipzáros rejtett zsebek
alsó szegély elasztikus szalaggal
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

Munkamellény férfi

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

zárt többfunkciós 

zseb - telefonhoz, tollakhoz, 

személyes tárgyakhoz

a gallér és a fedél 

patenttal rögzíthető

akasztó

Munkanadrág férfi

övrész elasztikus oldalakkal
7 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag a térdeknél és az ülepnél
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

kalapács hurok

kétrétegű anyag  

a térd és a fenék körül

többfunkciós zseb - telefonhoz, 

tollakhoz, személyes tárgyakhoz

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Rövidnadrág férfi

övrész elasztikus oldalakkal
7 muntifunkcionális zseb
megerősített anyag az ülepnél
műanyag D-gyűrű és karabiner kulcsoknak és kártyáknak
kalapács hurok
duplavarrás az extra tartósság érdekében
fényvisszaverő elemek

kalapács hurok

kétrétegű anyag  

a fenék körül

többfunkciós zseb - telefonhoz, 

tollakhoz, személyes tárgyakhoz

Szövött anyag, 100 % pamut
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RESIST HEAVY POLO R20

RESIST HEAVY POLO R21

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

ELŐPRÉSELT PAMUT
A pamuttermékek gyártási folyamata során csökken a szál közötti tér, ami megszünteti az anyag zsugorodásának 
kockázatát a mosási és szárítási ciklus alatt. Ez a folyamat lehetővé teszi a végtermék magas hőmérsékleten történő 
mosását a szennyeződések és a baktériumok eltávolítása céljából.

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 ° C-on (fehér) és 60 ° C-on (színes)
oldalvarrás hasítékkal
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
különálló zseb a könnyebb emblémázáshoz

 galléros póló férfi 

galléros póló női

Pique, 100 % előpréselt pamut 
200 g/m2, S - 4XL

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 ° C-on (fehér) és 60 ° C-on (színes)
szűkített szabás oldalvarrás hasítékkal
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
különálló zseb a könnyebb emblémázáshoz

Pique, 100 % előpréselt pamut
200 g/m2, XS - 3XL

KÜLÖNÁLLÓ ZSEB A KÖNNYEBB EMBLÉMÁZÁSHOZ
Külön csomagolt zsebbel szállítjuk a könnyebb emblémázás érdekében. 
A nyomás vagy a hímzés még soha nem volt ilyen egyszerű!

Új termék. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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01

RESIST LS R05

RESIST R01

RESIST R02

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07 47

60°
COLOR

95°
WHITE

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

UNISEX

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

RESIST HEAVY R03

RESIST HEAVY R04

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

STREET LS 130

00 01 02

14

06

01

23

6714 01 67

05 1194
010101

NEW COLOUR

UNISEX

NEW COLOUR

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
hosszú ujjú mandzsetta
1: 1 bordás kötött mandzsetta

unisex póló

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt

férfi póló

női póló

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

Single Jersey, 100 % előpréselt pamut,
160 g/m2, S - 4XL

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
íves szabású, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
rövidített ujjak

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

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt

férfi póló

női póló

Single Jersey, 100 % előpréselt pamut,
200 g/m2, S - 4XL

előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
mosható 95 °C-on (fehér) és 60 °C-on (színes)
íves szabású, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
rövidített ujjak

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

kétszínű tervezéssel (kivéve a 00, 01, 05 színt)
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
hosszú, raglán ujjú mandzsettával
1: 1 bordás mandzsetta 5 % elasztánnal

hosszú ujjú férfi póló

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

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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RESERVE R22

RESERVE R23

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

BASE R06

RECALL R07

00 01 02 05 06 11 07

UNISEX

UNISEX

12*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

COLORMIX 109

07

0102

14 44

01

16

01

62

01

04

01

11

0107

01

UNISEX

0102 01 0101 01 0107 0101
94

NEW COLOUR

NEW COLOUR

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

tartós, munkaruhaként is megfelel
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

 galléros póló férfi

galléros póló női

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

tartós, munkaruhaként is megfelel
szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással

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

tartós, munkaruhaként is megfelel
oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély
váll vállszalaggal megerősítve

póló unisex

póló unisex

Single Jersey, 100 % pamut
160 g/m2, S - 6XL (6XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

tartós, munkaruhaként is megfelel
oldalvarrás nélkül
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve

Single Jersey, 100 % pamut
200 g/m2, S - 6XL (6XL csak ezekben a színekben érhető el: 00, 01)

kétszínű tervezéssel
oldalvarrással
vízszintes elválasztás varrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
váll vállszalaggal megerősítve

unisex póló

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

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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EFFECT 530

JACKET HI-Q 506

94 01 02 05 06 11 07

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 23

RIP STOP

232736 6993

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

NEXT 518

00 36 94 01 02 05 14 9506 3962 11 07 23 49

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

JACKET 501

JACKET 504

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 9562 2314

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

ANTIPILLING

00 94 01 02 05 06 11 0736 9562 2314

69

39

hőtartó anyag
vállrészen és könyökén víz- és kopásálló szövet
beslő nyakszegély saját színű anyagból
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
mandzsettás ujjvégek
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán

Polár unisex

Polár unisex

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve; 
kiegészítő anyag: szövött anyag, 100 % poliamid

360 g/m2, S - 3XL

hőtartó anyag
vállrészen víz- és kopásálló szövet
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
alsó szegély elasztikus szalaggal
állítható ujjvégek tépőzárral
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
Kiegészítő anyag: Rip Stop, 100 % poliamid, belső PU bevonat

360 g/m2, S - 3XL

Nagyon erős, rendszeresen ismétlődő sávokkal. Ebben a vékony szövetben vastag lánc- és vetülékfonalak 
vannak összefonva 5-8 mm-es intervallumokban. A felület egy rácsos szerkezet hatását adja. Ez a képzeletbeli 
rács jelentősen megnöveli az anyag elrepedési és szakadási ellenállását.

hőtartó anyag
teljes hosszúságú cipzárral
rejtett zsebek cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár mellény unisex

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
280 g/m2, XS - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el 00, 01, 02, 05, 23)

hőtartó anyag
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ujjvégek elasztikus szalaggal
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár férfi 

Polár női

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve,
280 g/m2, S - 4XL (4XL csak ezekben a színekben érhető el 01, 02, 05, 23, 94)

hőtartó anyag
ívelt szabás
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ujjvégek elasztikus szalaggal
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
280 g/m2, XS - 2XL
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01

C3 C4

CASUAL 550

84 80

40°
WASH

SOFTSHELL

01
01

01
01

MEN’S

BODY WARMER 509

01 02 06 07

3636 3636
01
01

01
0101

01
01

01
01

94 05 69

UNISEX

NEW COLOUR

01
01

01
01

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW CUT

softshell kabát férfi

2-régetű softshell
kötött anyag és polár kombinációja
fordított cipzár teljes hosszban
állítható ujjvégek tépőzárral
zsebek fordított cipzárral
ujjzseb
2 belső zseb
kontraszt elemek
belső polár bolyhosodás ellen kezelve

Kötött-softshell: 100 % poliészter; mikro polár - 100 % poliészter 
Softshell: 96 % poliészter, 4 % elasztán;mikro polár - 100 % poliészter 
Bélés: 100 % poliészter

350 g/m2, S - 3XL

műanyag cipzár teljes hosszban állvédővel
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
rejtett zsebek 
belső mellzseb
különleges softshell ívelt, hátul kissé hosszított alj
oldalrészen hozzáférés az emblémázáshoz
kontraszt elemek
polár bélés bolyhosodás ellen kezelve

férfi mellény

Rip Stop, 100 % poliamid, belső ezüst bevonat
bélés: polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve

300 g/m², S - 3XL

Új szín. További információt a készletre érkezésről kereskedelmi osztályunk nyújt.
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HV DROP 5V3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2, 3
97 98

UNISEX

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOFjólláthatósági ruházat két színű kivitelben
3-régetű softshell membránnal
vízálló, lélegző, fluoreszkáló anyag
szegmentált fényvisszaverő szalagok
egyrétegű hátsó rész
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
állítható ujjvégek tépőzárral
rejtett zsebek fordított cipzárral
mellzsebek 
belső mellzseb hozzáféréssel az emblémázáshoz
szegett, hátul kissé hosszított alj
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
akasztó
belső polár bolyhosodás ellen kezelve
tanúsítvány az EN ISO 20 471,  2. (M-L), 3. (XL-4XL) osztály, és EN ISO 13 688 szabványok szerint

softshell kabát férfi

Softshell: 100 % poliészter; légáteresztő membrán; mikropolár: 100 % poliészter, 
vízállóság 14 000 mm, légáteresztőképesség 2 000 g/m²/24 óra

300 g/m2, M - 4XL

SZEGMENTÁLT CSÍKOK
A fényvisszaverő csíkok javítják a láthatóságot éjszaka és a rossz optikai körülmények között. A munkavédelmi ruházatra való 
használatra tervezték, szem előtt tartva, hogy rugalmasságával a mozgás teljes tartományát megőrizze. Ezeket a csíkokat hővel rögzítik, 
nagyon jól bírják a mosást.
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

HV ESSENTIAL 4V6

HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

97 98

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

233

1

2

EN 343+A1
EN ISO 20471
EN ISO 13688

without 
sleeves

3
1

3 1

with 
sleeves

with 
sleeves

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

with 
sleeves

HV GUARD 4 in 1 5V2

97 98

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1 

UNISEX

02

02 02
02

ANTIPILLING44inin11

jólláthatósági ruházat
sima, fl uoreszkáló anyag
bolyhos belső oldal
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
egyenes szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű alsó szegély, mandzsetták és nyakrész
tanúsítvány az EN ISO 20471 (3. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Felső unisex

Polár unisex

Futter, bolyhos belső oldal 
100 % poliészter, 3M fényvisszaverő csíkok

300 g/m2, M - 3XL

jólláthatósági ruházat
hőtartó, fl uoreszkáló anyag
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
műanyag cipzár teljes hosszban, 01 színben
rejtett zsebek műanyag cipzárral
alsó szegély elasztikus húzózsinórral
ujjvégek elasztikus szalaggal
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon
tanúsítvány az EN ISO 20471 (3. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve
3M fényvisszaverő csíkok

280 g/m2, M - 3XL

jólláthatósági ruházat
4 az 1-ben multifunkcionális használat duplaszínű dizájnnal

kabát unisex

Külső dzseki: Oxford, 100 % poliészter PU felületi kezeléssel, 
3M fényvisszaverő csíkok

210 g/m²
Belső polár: 100 % poliészter, 3M fényvisszaverő csíkok, 
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalon

280 g/m2, M - 4XL

Külső dzseki:
tartós fl uoreszkáló anyag
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
fedett műanyag cipzár teljes hosszban
eltávolítható kapucni megerősített felső résszel, rejtve a gallérban
elasztikus húzózsinór a kapucniban és az alsó szegélynél
eltávolítható ujjak
ujjvégek elasztikus szalaggal, tépőzárral állíthatók
belső fedett zsebek és oldalzsebek
mellzseb cipzár nélkül
zseb kártyáknak és tollaknak
ragasztott illesztések
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. és 3. osztály), EN 343+A1 
(1.-3. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Belső polár:
eltávolítható belső polár dzseki
hőtartó, fl uoreszkáló anyag
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
műanyag cipzár teljes hosszban
zsebek műanyag cipzárral
elasztikus szegély
bolyhosodás ellen kezelve mindkét oldalán
tanúsítvány az EN ISO 20471 (3. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

HV DRY 1V8

HV PROTECT 1V9

HV RUNWAY 2V9

97 98

97 98

97 98

UNISEX

EXTRA DRY

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

jólláthatósági ruházat
gyorsan száradó fluoreszkáló anyag
szegmentált fényvisszaverő csíkok
szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Póló unisex

jólláthatósági ruházat
fluoreszkáló poliészter a külső oldalon
pamut a belső oldalon
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély
megerősített vállpánt
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Póló unisex

Galléros piqué póló unisex

Rácskötött, 100 % poliészter, szegmentált fényvisszaverő csíkok
150 g/m2, S - 3XL

Interlock pique, 55 % pamut, 45 % poliészter, 3M fényvisszaverő csíkok
175 g/m2, S - 3XL

jólláthatósági ruházat
fluoreszkáló poliészter a külső oldalon
pamut a belső oldalon
tanúsított 3M fényvisszaverő csíkok
oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér kontraszt csíkkal
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
belső nyakkivágás szalaggal díszítve
vállaknál rögzítő varrással
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint

Interlock pique, 55 % pamut, 45 % poliészter, 3M fényvisszaverő csíkok
175 g/m2, S - 3XL
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HV TWISTER 3V8

HV PRACTIC 5V9

HV REFLEX 3V5

HV BRIGHT 9V3, 9V4

HV ENERGY 9V2

97 98 EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

97 98

EN 1150

97 98

97 98

97

EXTRA DRY

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

SHIELD A99
UNISEX

01
EN 14404 + A1
(type 2 only with W07, W08, W09)

1

körkörös szabás 
gyorsan száradó fl uoreszkáló anyag
fényvisszaverő csíkok
varrott végek
többcélú használat (variációk a csomagoláson feltüntetve)
50 × 26 cm

Kendő unisex

2 az 1-ben - sapka és nyakmelegítő
hőtartó, fl uoreszkáló anyag
állítható húzózsinór egyik oldalon 01 színben
bolyhosodás ellen kezelve a külső oldalon

Polár sapka unisex

Sapka unisex

Single Jersey, 100 % poliészter, fényvisszaverő csíkok
190 g/m2, uni

Polár, 100 % poliészter, bolyhosodás ellen kezelve,
240 g/m2, uni, fejkerület 55 cm

hatpaneles szabás
gyorsan száradó fl uoreszkáló anyag
fényvisszaverő csík a felső és a záró részen
összekapcsolt 2 első panel
varrott, enyhén hajlított felső rész
hímzett légáteresztő lyukak
nedvszívó pánt
tépőzárral állítható méret

Szövött anyag, 50 % pamut, 50 % poliészter, fényvisszaverő csíkok
240 g/m2, állítható

jólláthatósági ruházat
tépőzárral zárható
szegély 01 színben
fényvisszaverő csíkok
tanúsítvány az EN ISO 20471 (2. osztály) és EN ISO 13688 szabványok szerint (9V3)
tanúsítvány az EN ISO 1150 szabvány szerint (9V4)

Munkamellény unisex/gyerek

Hátizsák gyerek/unisex

Lánckötés, 100 % poliészter, fényvisszaverő csíkok
120 g/m2, M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

4-6 év/104-128 cm, 6-8 év/116-140 cm

fl uoreszkáló anyag
húzózsinórral zárható
2 poliészter húzózsinór szürke színben
fényvisszaverő csík
fényvisszaverő elemek az alsó sarkakon
belső cipzáros zseb 20 x 23 cm
tornazsák mérete 45 x 34 cm

Oxford, 100 % poliészter, fényvisszaverő csík
70 - 80 g/m2, uni

térdvédők unisex

könnyű, ergonomikus kialakítású
térdzsebbe helyezhető
alkalmas térdelve végzett munkához
átszúrás elleni védelem

100 % polietilén, uni, 1cs = 1pár, 170 x 240 mm (rövidíthető)

 (9V4)
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AJÁNDÉKDOBOZ ABLAKOS TETŐVEL CT1

3  rétegű  karton 1,01 E
újrahasznosított papír
310 × 250 × 25 mm (min. 1 db)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 db)

KIEGÉSZÍTŐ
termékek

AJÁNDÉKDOBOZ TETŐVEL CT4

RAGASZTÓSZALAG CT7

3  rétegű  karton 1,01 E
újrahasznosított papír
310 × 250 × 25 mm (min. 1 db)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 db) 

PP/PE ZACSKÓ  RAGASZTHATÓ  HAJTÓKÁVAL BAG/BGE

kétiárnyban orientált 
polipropilén fólia (BOPP) 
szélessége 75 mm, hossza 60 mm 
(min. 1 db) 

víztiszta polietilén (PE) fólia, vastagság 0,04 mm
/ víztiszta polipropilén (PP) fólia, vastagság 0,03 mm
300 × 400 mm, 400 × 500 mm 
(min. 100 db)
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ONLINE TÁMOGATÁS
API kapcsolat az e-shopunk valamint az Ön webáruháza vagy rendszere között.

A termékek adatexportja.

Online hozzáférés az összes marketing anyaghoz (termékfotók, imázsfotók, videók, POS, termékkártyák, 
tanúsítványok, PPC bannerek).

Online katalógus az Ön ügyfelei számára az érdeklődés küldésének lehetőségével.

MALFINI interaktív katalógusok.

MINTACSOMAG 
A mintacsomag tartalmazhat MALFINI®, MALFINI Premium® és RIMECK® termékeket, melyekre  
25%-os kedvezményt biztosítunk.

A mintacsomag rendelése:

A szabadon választott termékekből legalább 10 db, darabszámban legfeljebb 1-1 db lehet benne.

Megrendelhető e-mailben vagy a webshopon keresztül, ahol a Megjegyzés ablakba kérjük beírni: 
Mintacsomagnak kérem. Évente 4 alkalommal élhet mintacsomag rendeléssel. Használja ki bátran!

A mintacsomag nem tartalmazhat akciós terméket!

MARKETING 
támogatás
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SZUBLIMÁCIÓS NYOMÁS 
Az anyagnak legalább 65% szintetikus szálat kell tartalmaznia. A diszpergáló festék a szublimációs papír aljára van nyomtatva, 
amelyből hővel és nyomás hatására a textilre gőz formájában kerül át. A nyomat további rögzítésére nincs szükség. A színek stabilitása 
nagyon jó, a színes szövött textil tökéletes utánzása (mely jelentősen drágább lenne) és alig különböztethető meg tőle. Ezenkívül az 
eredeti anyag tulajdonságai, például a lélegzőképesség és a moshatóság, megmaradnak. Ez a nyomtatási módszer ideális a fényképek 
és más színes képek átvitelére valamint alkalmas egyedi darabok elkészítése és a sorozatgyártás esetében is.

SZITANYOMÁS  
A szitanyomás a legrégebbi és eddig a leghatékonyabb textilnyomási technológia. Olyan gépet használunk, amely lehetővé teszi 
számunkra, hogy segítségével nagy mennyiségű napi termelést érjünk el (akár 15 000 db nyomtatást), ugyanakkor ugyanazt a nyomási 
minőséget érjük al az elsőtől az utolsóig. Ennek a sokszorosított grafikai eljárásnak köszönhetően gyakorlatilag bármilyen motívumot 
a textilre nyomhatunk az egyszerű monokromatikustól egészen a fotorealisztikusig. A nyomás garantáltan 40°C-ig mosható. A nyomás 
a hátoldalról vasalható. A technológia járulékos költségei (grafika, film, szita/szín) kis mennyiség esetén jelentősek lehetnek.

TRANSZFERNYOMÁS
Olyan nyomási módszer, amelyben egy motívumot először egy speciális transzferfóliára nyomunk, ami azt rögzíti, majd hővel és 
nyomás hatására továbbítjuk a textilre. Ez a nyomási módszer mindenféle termékre alkalmazható, főleg akkor használatos, ha 
a közvetlen nyomás nem megfelelő. Nem alkalmazható víztaszító anyagokra. A nyomás a hátoldalról vasalható.

LÉZERGRAVÍROZÁS
Ez a modern technológia a lézersugár segítségével lehetővé teszi a gravírozást a textília felületére. Egyedülálló és eddig nem 
gyakori eljárás a polártermékek emblémázásához. A végleges motívum az anyagba ég (mert az műanyag) és örökre benne marad. 
Mivel nincs hozzáadott festék, a kapott grafika egyszínű, a textil színével megegyező, mely a felületbe mélyedve jelenik meg.

CSILLOGÓ FLITTEREK
Ez a különleges és speciális textildekorálási technológia különféle méretben és színben kombinálható. Az áttetsző vagy színes 
kövek 1,5 mm és 8 mm közötti méretűek lehetnek. A minimális rendelési mennyiség 100 darab. Az ilyen módon díszített termékek 
40°C-on moshatóak.

FORMAPRÉSELÉS 
Alkalmas 100% pamut, gombok és cipzárak nélküli termékeknél, amelyek így nem károsodhatnak a préselés során. 
Ez a technológia lehetővé teszi a termékek sajtolását az Ön által választott formára, így különleges ajándékot vagy promóciós 
árut állíthat elő. A kívánt formát kiválaszthatja a mintáink közül, de küldhet nekünk egyedi formatervet is.

HÍMZÉS / RÁTÉTESHÍMZÉS
A nagyon jó minőségű motívumok, címerek, logók vagy szlogenek hímzése a vastagabb textiltermékeken. Ahhoz, hogy egy 
bizonyos motívumot rá lehessen hímezni egy termékre, hímzőprogramot kell létrehozni, amelyet digitalizált formában kell 
megszerkeszteni (.tif, .cdr, .pdf, .ai, .epg). Ezután a motívum átkerül a varrógép programjába és közvetlenül vagy a terméken, 
vagy egy rávarrható, rávasalható anyagon jelenik meg a hímzés.

DIGITÁLIS NYOMTATÁS 
Ideális technológia kis mennyiségű megrendelésekhez. A közvetlen nyomtatást egy korszerű KORNIT® digitális nyomtatóval és 
speciális vízalapú pigmentált tinták használatával végezzük. A nyomás minősége és felbontása kiváló, a termék garantáltan 40°C-
ig mosható és a hátoldalról vasalható.

NYOMÁS
 & hímzés
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POLIPROPILÉN
A sima és kemény felületű szálak nagy kopásállósággal és jó hidrofób tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a nagyon alacsony 
vízszorpció miatt az anyag szilárdságát és dimenziós stabilitását még nedves környezetben is megőrzik. A végső anyag könnyű és 
jó a hőszigetelési tulajdonsága.

ELASZTÁN 
Nagyon fi nom, erős, rugalmas poliuretán szál. A legfontosabb jellemzője a nagy rugalmasság. Az elasztánt az eredeti hosszának 
háromtól hétszeresére lehet feszíteni, análkül, hogy elszakadna. Ajánlott mindig más anyagokkal kombinálni, ezáltal biztosítja a méretbeli 
stabilitást, növeli a rugalmasságot és csökkenti az anyag ráncosodását. Az elasztán tűri a magas hőmérsékletet.

POLIAMID
A poliamid gyártási folyamata hasonló a poliészteréhez. Az anyag tartós, könnyen kezelhető és jó formatartású. Az alacsony 
nedvesség felszívódásának köszönhetően gyorsan szárad. Kopásállósága kétszerese a poliészterének. A szál lehet vastag vagy 
nagyon fi nom, mint a poliészter. A mechanikai és kémiai kezelés a végtermék tulajdonságait befolyásolja.

POLIÉSZTER
Szintetikus szál, amelyet a bemenő anyag módosításával hajtanak végre. A szál nagyon erős, így lehet vastag vagy nagyon fi nom (mikropoliészter). 
Az anyag tartós, gyorsan szárítható és könnyen kezelhető. Alkalmas sport- és fi zikai tevékenységekhez. Kémiai és mechanikai folyamatok során az 
anyag tulajdonságainak különböző módosításai érhetők el a felhasználás céljától függően (szigetelés, impregnálás).

TERMÉSZETES ANYAGOK

SZINTETIKUS ANYAGOK

PAMUT
A legnépszerűbb természetes anyag a divatiparban. A pamut olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint pl. lágyság, hajlékonyság, 
szilárdság, abszorpció és lélegzőképesség. Kellemes az érintésre és ellenáll a magasabb hőmérsékleteknek. Gyakran használják 
szintetikus anyagokkal vagy elasztánnal kombinálva.

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

VISZKÓZ
Regenerált (visszanyert) cellulóz alapú rost. A gyártáshoz használt nyersanyag fából vagy pamutpépből áll. A viszkóz lélegző és jó 
abszorpciós tulajdonságokkal rendelkezik. A pamuthoz képest lágyabb, fényesebb és fi nomabb.

BAMBUSZ SZÖVET
Regenerált cellulóz alapú bambuszból készült szálak. Hőszabályozó, antibakteriális, gombaellenes és antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik. 
A bambuszrost erősebb és háromszor nagyobb nedvszívó képességgel rendelkezik, mint a pamut, illetve ellenáll a gyakori mosásnak és hosszú 
ideig fenntartja kiváló tulajdonságait. Nem javasoljuk öblítő használatát annak érdekében, hogy az anyag nedvszívó képességét ne csökkentsük.

MERINO GYAPJÚ
Aktív rost, amely szabályozza a testhőmérsékleti változásokat, az egyik legjobban lélegző természetes rost, amely nagy 
mennyiségű nedvességet képes felszívni az izzadságban lévő szagmolekulákkal együtt. A  természetes rugalmasság fenntartja 
a méretstabilitást és a szövet könnyen karbantartható.

SUPIMA®

A világ prémium pamutmárkája, extra hosszúságú, vágott rostszálai lágyabbak és kétszer erősebb, mint a hagyományos pamutszál.Ellenáll 
a nyújtásnak, a gyűrésnek és a szakadásnak, hihetetlenül sima, nem bolyhosodik, így hosszú ideig megőrzi a megjelenését.A márka a 
legjobb gyapotot jelöli, mely a világ-termelés 1%-át teszi ki. Ez, a kizárólag az USA-ban termesztett SUPIMA pamut több, mint száz éves múlttal 
rendelkezik.

MÁRKÁS ANYAGOK

POLIETILÉN
Jelenleg a világ legszélesebb körben használt polimerje, amelyet nagy szilárdság, súrlódási ellenállás, nulla nedvességtartalom és vegyszerállóság 
jellemez. Tulajdonságainak köszönhetően ideális mechanikai hatások és kopás ellen védő biztonsági védőfelszerelések gyártására. 
Tulajdonságainak köszönhetően ideális alapanyag mechanikai hatások és kopás elleni védelmet nyújtó biztonsági védőfelszerelésekhez.

ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIÉSZTER
A szálak fogyasztás során használt műanyagok (PET-palackok, műanyag zacskók és egyéb hulladékok) újrahasznosításával 
készülnek. Előnye, hogy a gyártásukkal kevesebb energiát használunk, csökkentve ezzel karbon lábnyomunkat és mérsékeljük a 
környezetszennyezést. Az újrahasznosítással ugyanazt a minőséget és tulajdonságokat érjük el, mint a hagyományos poliészterrel.

Nanotex® Resists Spills
Tanúsítvánnyal rendelkező, nanotechnológia segítségével átalakított anyag, melynek eredményeként a szövet visszataszítja a folyadékokat, 
meghosszabbítja az élettartamot, megtartja a természetes lágyságot és lehetővé teszi a természetes légzést.

SOFTSHELL
A softshell korszerű, sportos, szabadban végzett testmozgáshoz való öltözetekhez alkalmas, laminált kelme. Megkülönböztetünk 
membránnal ellátott, illetve membrán nélküli kivitelezést. A laminált kelméből készült öltözék könnyű, jó hőszigetelésű, rugalmas, és egyben 
magas ellenállóképességgel rendelkezik. A membránnal ellátott softshell vízálló, emellett légáteresztő is.

CORDURA® CLASSIC
A CORDURA® szövet az INVISTA cég jóváhagyott szabványai mszerint készült. A CORDURA® jobban ellenáll a kopásnak, mint más szálak. 
Erősége hosszú élettartamot biztosít. A CORDURA® az INVISTA bejegyzett védjegye a tartós szövetek számára.

3M™ CSÍKOK
A 3M fényvisszaverő csíkok növelik a ruházat viselőjének láthatóságát, csökkentve a balesetek lehetőségét. A fényvisszaverő anyagok 
3M™ technológiája egy réteg mikroszkopikus üveggömbön alapul, amely a hordozóréteg szövetrétegére van felrögzítve tükörfelületként. 
A textílián kb. 30 000 üveggyöngy van négyzetcentiméterenként.

SZEGMENTÁLT CSÍKOK
A fényvisszaverő csíkok javítják a láthatóságot éjszaka és a rossz optikai körülmények között. A munkavédelmi ruházatra való használatra 
tervezték, szem előtt tartva, hogy rugalmasságával a mozgás teljes tartományát megőrizze. Ezeket a csíkokat hővel rögzítik, nagyon jól 
bírják a mosást.

ANYAGOK
Szövetek és felületi kezelések
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SZÖVET
A szövet anyaga erős, rendszeresen ismétlődő szálak szövésével készül, amelynek külső és belső oldalán ugyanolyan 
a megjelenése. Az egyszerű és sűrű szövés révén egyenletes és sima felületet biztosít a nyomtatáshoz és a hímzéshez. 
A szövetek magas minőségű fésült pamutból vagy pamut és poliészter keverékéből állnak.

RUGALMAS POLÁR
Kötött anyag sima külső és bolyhos belső felülettel, nagy hőszigetelő tulajdonságokkal. Puha, könnyű, lélegző és gyorsan száradó 
anyag. Alkalmas sport- és szabadidős tevékenységekhez. Az anyag belső része bolyhosodás ellen kezelve.

POLÁR
A kötött textília legfőbb jellemzője, hogy az anyag mindkét oldalán bolyhos, sűrű puha a felülete. Kiváló szigetelő tulajdonságokkal, 
hosszú élettartammal és könnyű kezelhetőséggel rendelkezik. Az anyag külső felülete bolyhosodás ellen van kezelve. A termékek 
alkalmasak a hímzésre és lézeres gravírozásra is.

FUTTER – bolyhos
Olyan pamutszövet, melynél a kötés bélésfonal hozzáadásával készült, amely az anyag fonákán van vezetve és fel van bolyhosítva. 
Főleg pulóverek készítésére használják, amelynek a belső hurkolt oldala melegebb, míg a másik oldala sima felületű. A hozzáadott fonal 
nemcsak az anyag nedvszívóképességét növeli, hanem a térfogatát is, valamint jobb formatartást eredményez. 

BORDÁS KÖTÉS
Kétoldalas kötött textília, amely 1:1 vagy 2:2 jelzéssel van ellátva. Ez az információ határozza meg a rendszeresen váltakozó függőleges bordák 
arányát illetve számát. A bordás kötésű anyag rugalmas, ezért többnyire nyakkivágás, a gallér, a mandzsetta, az aljvégződés anyaga a pólók 
és pulóverek részeiként.

FUTTER – hurkolt
Olyan pamutszövet, melynél a kötés bélésfonal hozzáadásával készült, amely az anyag fonákján van vezetve. Főleg sportruházat készítésére 
használnak, amelynek a belső hurkolt oldala felszívja a nedveséget, míg a másik oldala sima. Minél hosszabb a hurkok, annál jobb a 
szövet nedvesség felszívó képessége. A hozzáadott fonal növeli nemcsak az anyag nedvszívóképességét, hanem a térfogatát is, és 
jobb formatartást eredményez.

RÁCS KÖTÖTT
Gyorsan száradó, lélegző tulajdonságú kötött anyag a modern, funkcionális ruházat előállításához. A speciális rácsos szerkezet 
tökéletesen eltávolítja a nedvességet a testtől és kivezeti azt a szövet felületére a gyors száradás érdekében. Frissnek és száraznak 
érzi magán, ugyanakkor hűti a testet. A nagy rugalmasság biztosítja a maximális kényelmet viselése közben.

PUPLIN
Az ingek leggyakrabban használt anyaga. Rendkívül vékony, puha, kellemes tapintású, de nem rugalmas anyag. Vászonkötésű 
pamutszövet fi nom harántbordázattal. Létezik 100% pamut és pamut-poliészter alapú is.

OXFORD
Vászonkötéssel készülő kötésfajta, melynél legalább két láncszál és két szöveti szál váltakozik, amely során a szövet kialakul. Az 
Oxford kötés felülete fényesebb, mint a vászonkötésé, ezáltal széles körben alkalmazható. Természetes vagy szintetikus fonalból 
készülhet.

RIP STOP
Nagyon erős, rendszeresen ismétlődő sávokkal. Ebben a vékony szövetben vastag lánc- és vetülékfonalak vannak összefonva 
5-8 mm-es intervallumokban. A felület egy rácsos szerkezet hatását adja. Ez a képzeletbeli rács jelentősen megnöveli az anyag 
elrepedési és szakadási ellenállását.

SÁVOLY
A felületen rendszeresen ismétlődő ferde bordák tapasztalhatóak a láncfonal és a vetülékfonalak váltakozása során. A szövet 
erőteljes megjelenésű, könnyű és könnyen kezelhető. A twill kötést leggyakrabban farmer vagy munkaruházat területén 
alkalmazzák. Az anyag szintén népszerű a baseball sapkák gyártásánál. A fi noman kefélt felület matt megjelenést eredményez.

SINGLE JERSEY SLUB
Finomkötött textília jellegzetesen egyenetlen szálvezetéssel. A végső hatás eléréséhez egy hosszabb, vastagabb és egy vékonyabb 
szálú fonalat használnak, amelyet a csavar szorosságának megváltoztatásával hoznak létre. A kötés ezáltal egyenetlen és vízszin-
tesen vonalkázott felület látványát adja. Emellett ezt az anyagot leginkább a rugalmasság jellemzi.

PIQUE 
A piqué kötésű anyag külső felületén geometriai mintákkal hurkolt, belső felületén sima kötésű. Ez a fajta kötés népszerű 
a teniszpólók és egyéb ruházati termékek gyártásához, amelyek ideálisak sport- és szabadidős tevékenységekhez. A piqué 
kötéssel  készült termékek lélegzőek és könnyen karbantarthatók.

SINGLE JERSEY
Finom vetülékrendszerű kötés, jellegzetes fa alakú szemszárakkal a színén és szemlábakkal a fonákán. A kötésmód kitűnik 
rugalmasságával, puhaságával és egyszerű lebonthatóságával. A kötésnél használt fonal nagy hatással van az anyag minőségére.

INTERLOCK PIQUE
A kötött szövet egyik oldalán különálló öltések vannak, míg a másik oldala sima. Ez a fajta kötés népszerű a teniszpólók és a ruházati 
termékek gyártásához, amelyek ideálisak sport- és szabadidős tevékenységekhez. Az interlock piqué kötéssel készült termékeknek jó 
légáteresztő képességük van és könnyen karbantarthatók.

DOUBLE FACE
Kétoldalas kötésnek is nevezik. A szál hullámszerűen és sűrűn váltakozik az első és hátsó redőkben az anyag  külső és belső 
oldalán. Kihúzatlan helyzetben csak az első öltések láthatók, míg a hátsó öltések csak feszítés közben. Ez a kötött anyag így azonos 
mindkétoldalon és keresztirányban rendkívül rugalmas.

SZÖVETEK

FROTTÍR
A  szövet szilárd hurkokból áll az anyag mindkét oldalán. Ez egy háromdimenziós anyag, nagyon puha tapintású és kiváló nedvszívó 
tulajdonságokkal rendelkezik. Ideális  törölközők és fürdőlepedők előállításához, 100% pamut vagy összetett bambuszrost és pamut 
összetételben.

NEM SZŐTT ANYAG
Kötés vagy szövés nélkül előállított kelme,mely olvasztott polipropilén polimerből, préseléssel készül. Az eredmény egy sima, lapos, 
porózus szövet, viszonylag nagy szakítószilárdsággal, alacsony kopásállósággal és gyűrődéssel. Az anyag kedvező megítélésű az 
alacsony beszerzési költségek és az emblémázhatósági tulajdonságai miatt.

MICRO TWILL
A nagy sűrűségű 100/2 dupla fonal használata nagyon szép szövetet eredményez. Ezáltal vékony, de tartós átlós szálvezetésű anyag 
keletkezik, mely elegáns és modern megjelenést kölcsönöz a twill szövésnek. Az így létrejött szövet méltán népszerű, mivel nem 
gyűrődő, kiváló légáteresztő tulajdonságokkal rendelkezik és puha.

227 228



229 230

82 - 90
102 - 110

67 - 75

90 - 98

90 - 98

162 - 166

S L

178 - 182

168 172 176 180 184 188 192 196 200 204

80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174

68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

160 164 168 172 176 180 184

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

61 65 69 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119 125

84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 125 130 135 140

110 122 134 146 158

58 / 58 61 / 61 67 / 67 73 / 73 79 / 79

55 / 55 57 / 57 59,5 / 59,5 63 / 62,5 67 / 66

25 29 31 34 38

2108

09

10

11

07

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

EZÜST BEVONAT
A textília belső felületén felvitt speciális matt ezüstbevonat javítja az anyag funkcionális tulajdonságait. Növeli a vízállóságot, 
megakadályozza a felső anyag átlátszóságát és növeli a mosás által esetlegesen okozott károkkal szembeni ellenállást.

ELŐPRÉSELT PAMUT
A pamuttermékek gyártási folyamata során csökken a szál közötti tér, ami megszünteti az anyag zsugorodásának kockázatát 
a mosási és szárítási ciklus alatt. Ez a folyamat lehetővé teszi a végtermék magas hőmérsékleten történő mosását 
a szennyeződések és a baktériumok eltávolítása céljából.

TPU LAMINÁLÁS
A hőre lágyuló poliuretánból készült tartós felső réteg biztosítja az anyag tulajdonságainak stabilitását a különböző körülmények között. 
A TPU membrán és a felső anyag kombinációja fenntartja a termék rugalmasságát, vízálló és kopásálló felületet biztosít, valamint kiváló 
szakítószilárdságot biztosít.

MERCERIZÁLT PAMUT
A mercerizálás során a pamutfonalat fürdőbe merítik, hogy a rétegeket megváltoztassa és egyenletesen vastag szálakat állítson be. A szál 
keresztmetszete tehát szinte tökéletes alakú lesz. A végső anyag simább, szöszmentes, fényesebb és lágyabb lesz. A mercerizálás az anyag 
nagyobb szilárdságát és színstabilitását is eredményezi.

SZILIKONOS KEZELÉS
Az anyag kezelése szilikon fürdőben történik, tulajdonságainak javítása érdekében, csakúgy, mint az öblítővel történő lágyítás, de 
sokkal tartósabb hatással. Az így kezelt termék lágy tapintású és kevésbé gyűrődik. Sokkal jobb az emblámázáshoz, mert simább 
a felülete, a nyomatok élesebbek és élénkebb színűek rajta.

BOLYHOSODÁS ELLENI KEZELÉS
Az antipilling kezelés során az anyag felületén minimálisra csökkenthető a rostok felszabadulása. Ez a folyamat megakadályozza 
a felület bolyhosodását, a rostok rögzítését és stabilizálását eredményezi. Csökkenti a felső rész károsodását a túlzott felhasználás 
és súrlódás alatt, ezáltal meghosszabbítja a termék élettartamát és funkcionalitását.

PU BEVONAT
Hosszantartó poliuretán réteg, amelyet az alapszövet egyik oldaláról hordanak fel. Víz-, nedvesség-, kopás- és szennyeződésállóságot 
biztosít. A speciális összetételnek köszönhetően a réteg nagyon rugalmas, könnyű és nem befolyásolja negatívan a termék egyéb 
tulajdonságait.

PA KEZELÉS
Az akrilkezeléssel javítják a szövet mechanikai és gyakorlati tulajdonságait. Elsősorban kültéri ruházatban használják és kiváló 
szélállóság és szakítószilárdság jellemzi.

FELÜLETI KEZELÉSEK

SZENNYEZŐDÉS-TASZÍTÓ FELÜLETI KEZELÉS
A bevonatnak köszönhetően folyadék-, szennyeződés- és zsíros szennyeződés-taszító képességű lesz a felület, amelyet különösen 
a munkakörnyezetben fog értékelni. A szennyeződés vagy zsír a kezelt anyagon könnyen letörölhető cseppeket képez, ezáltal 
meghosszabbítja a termék élettartamát. A táblázatban szereplő adatok az egyén méreteit mutatják, nem a ruha méreteit.

Kérjük rendelését az alábbiak szerint adja le: termék kódja (pl. Basic ffi : 129), termék színe (pl. fehér: 00), termék mérete (pl. M: 14). 1290014, mely a számlán is így fog szerepelni.

FÉRFIAK / UNISEX

Méret
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

- - 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 - - - - - - - -
magasság

mellkas kerülete

derékbőség

nyak kerülete

NŐK
Méret XS S M L XL 2XL 3XL

magasság

mellkas kerülete

derékbőség

csípő méret

GYEREKEK
Kor (év) 4 6 8 10 12

magasság

mellkas kerülete

derékbőség

háthossz

MÉRET KÓDOK: PÉLDA A TESTALKAT MÉRETEINEK MAXIMÁLIS KITERJEDÉSÉRE.

Méret kód

4 éves/110 cm

6 éves/122 cm

8 éves/134 cm

10 éves/146 cm

12 éves/158 cm

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

Méret kód

4-6 éves/104-128 cm 31

6-8 éves/116-140 cm 32

44/46 R3

48/50 R4

52/54 R5

56/58 R6

60/62 R7

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

62 62

48 long L3

50 long L4

52 long L5

54 long L6

56 long L7

58 long L8

MÉRETTÁBLÁZAT

EASY CARE
Ez a felületi kezelés a pamutszál cellulózzal történő módosításán alapul, ami növeli az anyag rugalmasságát. Ezáltal megakadályozza 
a gyűrődések kialakulását a viselési és mosási ciklusok során, ezáltal csökkenti a gyűrődést, könnyebb vasalást, alak- és 
méretstabilitást eredményez.
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NEW PRODUCT

NEW COLOUR

CÍMKE FAJTÁK

FOGALMAK ANYAGTULAJDONSÁGOK

FELÜLETI KEZELÉSEK 

ÚJDONSÁGOK 

ANYAGOK

KIDSMEN’S WOMEN’S UNISEX
FÉRFI NŐI UNISEX GYEREK

FAMILY CONCEPT
A termékből kínálunk férfi, női és gyerek változatot is.

DUO CONCEPT
A termékből férfi és női változat is elérhető.

ÚJ TERMÉK 
További információkat a raktárba érkezésről a Kereskedelmi 
Osztály nyújt.

ÚJ SZÍN
További információkat a raktárba érkezésről a Kereskedelmi 
Osztály nyújt.

ELASZTÁN
Nagyon vékony, erős, rugalmas poliuretán szál. A legfontosabb 
jellemzője a nagy rugalmasság. Az elasztánt az eredeti hosszának 
háromtól hétszeresére lehet feszíteni, anélkül, hogy elszakadna. 

ORGANIC
Biogazdálkodásból származó pamut, melynek további 
feldolgozását a gyártási folyamatok során szigorúan ellenőrzik.

MERINO
A merinó gyapjú világszerte híres lágy, ám mégis szilárd érzéséről, 
minden területen előnyt kínál a közönséges gyapjúval és sok más 
szálakkal szemben. 

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

BOLYHOSODÁS ELLENI KEZELÉS
Az eljárás nagymértékben csökkenti az anyag bolyhosodását.

SZÉLÁLLÓ
Az anyagösszetétel megakadályozza a szél behatolását a szöveten keresztül.

VÍZÁLLÓ
A milliméteres számérték jelzi az anyag képességét, hogy milyen mértékben képes 
ellanállni a víz nyomásának. Minél magasabb az érték, annál nagyobb a vízállóság.

EXTRA DRY
Gyorsan száradó anyag.

LÉGÁTERESZTŐ 
AZ adatok g/m2-ben 24 órára vonatkoztatva kerülnek meghatározásra. Azt jelzik, 
hogy az anyag hány gramm nedvességet képes átengedni négyzetméterenként 
24 óra alatt. Magasabb érték, hatékonyabb légáteresztő képességet jelöl.

COOL/WARM
Puha, könnyen karbantartható és gyorsan száradó 
nedvességelvezető anyag.

HŐSZABÁLYOZÓ
Melegen tart, ha hideg van és hűt, ha meleg van.

SZAGÁLLÓ 
Nedvesség felszívó hatásának köszönhetően kevesebb 
izzadtságot hagy a bőrön, és antibakteriális hatást fejt ki. 
A ruházat így hosszabb ideig marad friss és kellemes.

ELASTANE

ORGANIC

MERINO

SOFTSHELL

SOFTSHELL

RECYCLED

FAMILY

DUO

STICKER TEAR OFF LABEL FREE

WINDPROOF

WATERPROOF

EXTRA DRY

COOL WARM

REGULATION

ODOR RESISTANT

SILICONE

ANTIPILLING

BREATHABLE

ANTI-SOILING

SZENNYEZŐDÉS-TASZÍTÓ FELÜLETI KEZELÉS
A bevonatnak köszönhetően folyadék-, szennyeződés- és zsíros 
szennyeződés-taszító képességű lesz a felület.

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

MULTIFUNKCIONÁLIS TERMÉKEK

VARRÁS TÍPUSOK

3. Kategória –  A legmagasabb védelmi fokozat  –  A minimálisan elvárt fényvisszaverő anyagfelület értékének 0.80 m² és 0.20 m²  közé szükséges esnie. 

2. Kategória  –   Közepes védelmi kategória  –  a minimálisan elvárt fényvisszaverő anyagfelület értékének  0.50 m² és 0.13 m² közé szükséges esnie. 

1. Kategória  –   A minimális védelmi kategória  –  A minimálisan elvárt fényvisszaverő anyagfelület értéknek 0.14 m² és 0.10 m² közé szükséges esnie. 

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

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

EN 343:2003+A1:2007  –  Védőruházat – Esővédelem – Az európai szabvány meghatározza a védőruházat anyagának és varratának 
tulajdonságait. Ezeket a tulajdonságokat a ruhadarab külső rétegén mérik. A speciális áteresztőképességre vonatkozó követelmények teljesítése és 
a megfelelő tanúsítás megszerzése után védelmet nyújt a viselőjének víz áteresztés ellen, és ellenáll a gőz átszivárgásának.

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

3 IN 1
A többfunkciós kabátot viselheti egyben téli kabátként, vagy 
külön-külön széldzsekiként és polárként.

4 IN 1
A többfunkciós Hi-Vis munkaruházatot viselheti egyben, a külső és 
belső részt külön-külön, vagy csak a felső kabátot, ujj nélkül, 
mellényként.

LAPOS VARRATOK
A lapos kétoldalas felületi varrás biztosítja a maximális viselési 
kényelmet.

RAGASZTOTT VARRATOK
Vízszigetelő varrási technológia. A vízálló csíkot hőpréssel rögzítik 
a belső varratokon.

FLAT TAPED

3 IN 1 4 IN 1 

2

3

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

1

0. KATEGÓRIA – csak sík felületen használható - nem véd az szúrás ellen

1. KATEGÓRIA – sík vagy egyenetlen felületeken használható - szúrás elleni védelem legalább (100 ± 5) N erővel szemben

2. KATEGÓRIA – sík vagy egyenetlen felületeken használható, magasabb igénybevétel mellett - szúrás elleni védelem legalább (250 ± 10) N erővel szemben

2. TÍPUS  – hab műanyag vagy más töltőanyag a nadrágzsebekben, vagy tartósan a nadrághoz rögzítve.

EN 14404:2004+A1:2010 – Egyéni védőfelszerelés – Térdvédők térdelő munkákhoz – A szabvány a térdelő munkákhoz szükséges 
térdvédelem követelményeit írja elő, ahol a felületi mechanikai hatások miatt sérülésveszély áll fenn. A védőeszközöknek egészségre ártalmatlannak 
és a felhasználók számára biztonságosnak kell lenniük.

0

1

2

TEAR OFF
Könnyen kitéphető nyakcímke 
a varrás károsodása nélkül.

STICKER LABEL
Nyom nélkül eltávolítható 
öntapadós címke.

LABEL FREE
A termékeknek csak egy kis méretű címke van 
a nyakvarrásában, az egyszerűbb újramárkázás miatt.

HÁROMRÉTEGŰ SOFTSHELL
Háromrétegű softshell membránnal

KÉTRÉTEGŰ SOFTSHELL
Kétrétegű softshell

ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIÉSZTER
A szálak fogyasztás során használt műanyagok.

JELÖLÉSEK

EASY CARE

EASY CARE
A felületkezelés kiküszöböli a szövet gyűrődését, így 
a termék könnyen kezelhető lesz.
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109 Colormix
UNISEX 01

94 204

119, 169 Fit-T LS
MEN’S WOMEN’S

36 57

122 Pure
WOMEN’S

09  30  36  49  69  A7 35

123 Love
WOMEN’S

36  87  A1 33

129 Basic
MEN’S

36  A7 39

130 Street LS
UNISEX

05
01
1194

01
203

134 Basic
WOMEN’S

36  69  A7 3XL 39

137 Heavy New
UNISEX

87  94  A7 45

138 Basic
KIDS

69  A7 39

171, 172 Origin
MEN’S WOMEN’S

09  43  69  93 47

173, 174 Native
MEN’S WOMEN’S

09  43  69  93 49

R06 Base
UNISEX

4XL - 6XL 204

R07 Recall
UNISEX

4XL - 6XL 204

202, 223 Single J.
MEN’S

A7 77

203 Pique Polo
MEN’S

36  A7 70

210 Pique Polo
WOMEN’S

36  69  A7 70

219 Urban
MEN’S

09  16  36  87  71

220 Urban
WOMEN’S

09  16  36  40  87  71

413 Cape
MEN’S

21  28  51  60  69  87 4XL - 5XL 87

414 Cape
WOMEN’S

21  28  51  60  69  87 87

509 Body Warmer
UNISEX

0101 0194 05 69 209

522 Performance
MEN’S

4XL 104

550 Casual  MEN’S

C3  C4 209

ÚJ SZÍNEK & MÉRETEK
a 2023-es évre

C3 KÖTÖTT VILÁGOSSZÜRKE C4 KÖTÖTT MARLBORO PIROSA7 JÉG C7 – VIHARSZÜRKE MELANGEC6 – SLANT BLUE/WHITE

PÓLÓK SZÍNEK MÉRETEK OLDAL

GALLÉROS PÓLÓK

PULÓVEREK

DZSEKIK
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CHIC 207, 214

132
125
55

74

CAMO TRIUMPH C36

136

CORE 142

99

CLASSIC NEW 132, 133, 135

CLASSIC 101, 100

BASIC 129, 134, 138

BASIC FREE F29, F34, F38

89
122

125
39

113

87

FUSION 163, 164

61

FIT V-NECK 162

62

HEAVY 110

36

HEAVY NEW 137

123

137

35

53

CAMO PURE C22

55

FIT-T LS 119,  169, 121

115

CITY 120

41

53

LOVE 123

62

80

HEAVY V-NECK 111

37

HEAVY NEW FREE F37

123
108

INFINITY 131

63

GLANCE 141

75

DREAM 128

132

116
119

CAMOUFLAGE 144, 149 

136

CAMOUFLAGE LS 166

42

133

98

ELEGANCE 127

57

LONG SLEEVE 112

51

132

COTTON HEAVY 215, 216

COTTON 212, 213

52
37

45

45
137
35

45

33

BREAK 840, 841

ELEMENT 145

61

FANTASY 124, 140, 147

DESTINY 175, 176

BREEZE 820

COMFY 611

COMFORT 607, 608

CHANCE 810, 811

DIRECT 417, 418

209

CAPE 413, 414

FROSTY 527, 528, 529

EXIT 525

204

203

COOL 515, 514

BALANCE 610

LEISURE 603

LATINO 324

FANCY 329

CLASSIC 304

CAMO LATINO C24

HANDY 900

ENERGY 912

EASYGO 922

CARRY 901

150
151
151
149
145

147
147

145

147

145

150
149

PARADE P71

PAINT P73

PEAK P74

PIXEL P81

PELICAN P72

ZERO P41 

SUNSHINE P31

JOY P21, P22

BEETLE P92

PROGRESS LS P75

BUBBLE P93

BLOOM P91

197
198

199

207
216

204

215
216

191
193
189

209

211

213

212
213

208

202

217

207

203

216

205

202

217

195

215

194

217

197

208

215

204

COLORMIX 109

STREET LS 130

BODY WARMER 509

RESIST LS R05

RESIST R01, R02

RESIST HEAVY R03, R04

SHIELD A99

VERTEX CAMO W09, W56

W0ODY W05, W52

RANGER W03, W53

RANGER W06, W54

WOODY W02

VERTEX W08, W41

RANGER W04

VERTEX W07, W55

WOODY W01, W51

BASE R06

HV ESSENTIAL 4V6

CASUAL 550

HV BRIGHT 9V3, 9V4

HV PRACTIC 5V9

JACKET HI-Q 506

HV RUNWAY 2V9

HV TWISTER 3V8

NEXT 518

HV ENERGY 9V2

HV REFLEX 3V5

RECALL R07

HV FLEECE JACKET 5V1

JACKET 501, 504

HV DROP 5V3

HV GUARD 5V2

RESERVE R22, R23

HV DRY 1V8

EFFECT 530

HV PROTECT 1V9

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

RESIST HEAVY POLO R20, R21

FREEDOM 178

67

201

33
FOCUS 232, 233

157

173
183
177

169

171
156

175
161

181
180

165

163
179

161

COLLAR UP 256, 257

MERINO RISE 157, 158

EXCLUSIVE 153, 154

ACTION 150, 152

EVEREST 552, 551

GRAND 259, 269

BOMBER 453, 454

BRAVE 155, 156

FLASH 260, 261

DYNAMIC 262, 263

DRESS UP 271

PERFECTION PLAIN 251, 253

VOYAGE 452, 451

EVEREST 553, 554

BAMBOO TOWEL 951, 952

DIAMOND 273, 274

155

159

JOURNEY 264, 265

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

ADVENTURE 407

93

91

92

117
129

97
59

35

58
59

137
77

53

49
103

122

139

99
117

104
105

73

47
107

70

129
133
121

77
55

81
81

136

63
90

71
125
133

102

141
131

140

STYLE LS 209, 229

STYLE 218

PURE 122

TRIUMPH 136

NATIVE 173, 174 

ORIGIN 171, 172

SAILOR LS 807

SLIM 139

SAILOR 803, 804, 805

SAILOR TOP 806 

SLIM FIT V-NECK 146

PIQUE POLO 203, 210, 222

SINGLE J. 202, 223

URBAN 219, 220

SINGLE J. LS 211

PIQUE POLO LS 221, 231

MILES 612, 613

REST 614, 615

TWO IN ONE 604

TRENDY ZIPPER 410, 411, 412

PRACTIC 519

SHIFT 850, 851

VALLEY 536, 537

PACIFIC 3 IN 1 533, 534

NANO 531, 532

PERFORMANCE 522, 521 

PERFORMANCE 535

RACER 167

PRIDE 168

SUNVISOR 310

RELAX 327

TWISTER 328

RAP 5P 301

RAP 6P 302

SMART 911

SHOPPER 921

TOWEL 350 907, 908, 909

TOWEL 450  903, 905

ORGANIC TOWEL 916, 917, 918

NEW PRODUCT
SNAP 419

69

85

87

PRIME 234, 235

MOON 420, 421

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

93

52

43
109

108

131
130
130

117
42

130

VIPER 143, 161

V-NECK 102

VIPER FREE F43, F61

VISION 517, 516

WINDY 524

VICTORY 217

5P 307

6P KIDS 303

6P 305

6P SANDWICH 306

VIVA 40992

MERGER 415, 416

ESSENTIAL 406

CAMO ZIPPER C19, C20

TERMÉKEK ÁTTEKINTÉSE
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CAMOUFLAGE

MELÍROZOTT SZÍNEK

FLUORESZKÁLÓ SZÍNEK

M1 MELÍROZOTT SÖTÉT-
SZÜRKE 

20 ANTRACIT MELÍROZOTT 80 KÖTÖTT MELANZS 
SZÜRKE

N6 MELÍROZOTT ÜVEG 
ZÖLD

C7 – VIHARSZÜRKE 
MELANGE

C6 – SLANT BLUE/WHITEM5 MELÍROZOTT EZÜST-
SZÜRKE

M6 MELÍROZOTT FŰZÖLD 

M4 MELÍROZOTT 
NAPSÁRGA

M9 MELÍROZOTT NAPLE-
MENTE 

M7 MELÍROZOTT MÁLNAN1 MELÍROZOTT 
MANDULA 

12 SÖTÉTSZÜRKE 
MELÍROZOTT

03 VILÁGOSSZÜRKE 
MELÍROZOTT 

M3 MELÍROZOZTT EZÜST-
SZÜRKE 

M2 MELÍROZOTT 
SÖTÉTKÉK

M8 MELÍROZOTT VÖRÖS 
SZILVA 

84 KÖTÖTT MELANZS 
KÉK

97 FÉNYVISSZAVERŐ 
SÁRGA

98 FÉNYVISSZAVERŐ 
NARANCSSÁRGA

32 SZÜRKE TEREPSZÍN 33 BARNA TEREPSZÍN 34 ZÖLD TEREPSZÍN 

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

C1 PETROL TEREPSZÍN C2 SÖTÉTSZÜRKE TEREPSZÍN

A8 VILÁGOS FARMERKÉK A9 SÖTÉT FARMERKÉK

89 NEON RÓZSASZÍN
806 C

90 NEON SÁRGA 
809 C

88 NEON MANDARINE 
804 C

91 NEON NARANCSSÁRGA 
811 C

NEON SZÍNEK

FARMER SZÍNEK

67 SÖTÉT PALAKŐ 
18-0510 TCX

83 VILÁGOS ANTRACIT 
19-3906 TCX

94 ÉBENSZÜRKE 
19-0000 TCX

01 FEKETE 
19-0303 TCX

24 VILÁGOSSZÜRKE
16-3802 TCX

25 ANTIK EZÜST 
17-0000 TCX

36 ACÉLSZÜRKE
18-4005 TCX

60 FARMERKÉK 
18-4025 TCX

72 FÁRADT KÉK
19-4014 TCX

82 VILÁGOSKÉK
14-4110 TCX

70 SNORKEL KÉK
19-4049 TCX

14 AZÚRKÉK 
18-4039 TCX

15 ÉGSZÍNKÉK
14-4121 TCX

87 ÉJKÉK 
19-3940 TCX

51 DRAPPOS SZÜRKE
14-0000 TCX

26 NUGÁT 
18-1321 TCX

00 FEHÉR
11-4800 TCX

10 NATÚR 
12-0605 TCX

08 HOMOK 
16-1324 TCX

21 MANDULA 
11-0105 TCX

A4 EZÜSTSZÜRKE
14-4203 TCX

59 SÖTÉT TÜRKIZ 
18-4733 TCX

77 SZÜRKÉSKÉK
19-4013 TCX

93 PETROL KÉK 
19-4241 TCX

02 TENGERÉSZKÉK 
19-4023 TCX

19 SMARAGDZÖLD
17-5029 TCX

95 MENTA 
13-5414 TCX

44 TÜRKIZ 
16-4535 TCX

A3 AVOKÁDÓZÖLD
18-0430 TCX

38 CSOKOLÁDÉBARNA 
19-1230 TCX

69 MILITARY 
19-0419 TCX

09 KHAKI 
18-0316 TCX

28 VILÁGOS KHAKI
16-0518 TCX

29 ARMY 
19-0618 TCX

27 KÁVÉ 
19-1314 TCX

63 MÁLNA 
18-2120 TCX

47 LEVENDULA 
16-3815 TCX

64 LILA 
19-3536 TCX

05 KIRÁLYKÉK 
19-3952 TCX

30 RÓZSASZÍN 
14-2311 TCX

40 BÍBORSZÍN 
17-2036 TCX

06 ÜVEGZÖLD 
19-6311 TCX

16 FŰZÖLD 
17-6030 TCX

96 CITROM 
12-0643 TCX

62 LIME 
13-0550 TCX

92 ALMAZÖLD 
15-0545 TCX

39 BORSÓZÖLD 
15-6437 TCX

71 F1 PIROS
19-1763 TCX

07 PIROS 
18-1763 TCX

23 MARLBORO PIROS 
19-1764 TCX

86 GARNET 
19-1655 TCX

49 FUKSZIA 
18-2336 TCX

A2 MANDARINSÁRGA 
15-1164 TCX

13 TERRA 
18-1643 TCX

43 RODODENDRON 
19-2024 TCX

85 BOURBON VANILLA 
12-0727 TCX

04 SÁRGA 
13-0859 TCX

A1 CORAL 
16-1546 TCX

11 NARANCSSÁRGA 
17-1464 TCX

A7 JÉG   
12-5204 TCX

C3 KÖTÖTT VILÁGOSSZÜRKE

C4 KÖTÖTT MARLBORO PIROS

SZÍN INDEX
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