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MALFINI
Premium®

Exkluzívna rada MALFINI Premium® oslní svojou kvalitou a precíznym prevedením. 
Ušľachtilé materiály, prepracované detaily a inšpirácia svetovými trendmi sa 
zhmotňujú do produktov, ktoré nadchnú tých najnáročnejších zákazníkov. Kolekcia 
MALFINI Premium® zdôrazní sebavedomie a eleganciu, ukáže súdržnosť s firmou alebo 
klubom a prepojí srdce nositeľa so značkou.

Dôraz na každý detail
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MERINO

CHARAKTERISTICKÉ 

VLASTNOSTI
PRIEDUŠNOSŤ
Merino vlna je jedným z najviac priedušných 
vlákien. Vlnené vlákna môžu absorbovať veľké 
množstvo vlhkosti a odvádzať ju preč..

PRIRODZENÁ ELASTICITA
Jednotlivé vlákna vlny fungujú ako pružinka, ktorá 
sa automaticky vráti do svojho pôvodného tvaru 
a produkt je tak prirodzene odolný proti krčeniu.

ODOLNOSŤ VOČI ZÁPACHU
Vďaka absorpcii vlhkosti zanecháva menej potu 
na tele a pôsobí antibakteriálne. Odev tak zostáva 
dlhodobo svieži a príjemný.

TERMOREGULÁCIA
Na rozdiel od syntetických materiálov je merino vlna 
aktívnym vláknom, ktoré reaguje na zmeny telesnej 
teploty. Udržuje ako teplo keď je chladno a naopak.

Vlna merino je známa po celom svete svojou mäkkosťou, pevnosťou a všestrannými výhodami. 
Zásadným argumentom hovoriacom o kvalite tejto vlny je vysoká jemnosť vlákna menšia 

než 18 mikrónov. Jej využitie v oblasti textilnej výroby siaha od luxusnej módy až po vysoko 
funkčné odevy.

100% prírodná vlna je získavaná zo šľachtených oviec merino chovaných v prirodzených 
podmienkach. Medzi najväčších súčasných svetových producentov patria Austrália, Nový Zéland 
a Argentína. Každoročne ovce produkujú nové rúna a vlna je tak úplne obnoviteľným zdrojom 
vlákna. Všetky produkty sú biologicky rozložiteľné a uvoľňujú cenné živiny späť do pôdy.

AKO SA O ŇU STARAŤ
Odevy je možné prať v práčke na max. 40°C, čo poskytuje bezstarostnú údržbu. Vždy sa však odporúča prať 
naruby, s podobnými odtieňmi. Pre zachovanie vzhľadu sa pri sušení vyvarujte priamemu slnečnému žiareniu, 
teplu a v prípade potreby žehlite na strednej teplote, vždy s použitím pary. Pre odstránenie jemného zápachu 
stačí ponechať krátko na čerstvom vzduchu.

PRÍJEMNÁ PRI NOSENÍ
Vlákna z merino vlny sú mimoriadne jemné 
a flexibilné pri ohybe. Vďaka tomu je vlna merino 
veľmi príjemná na dotyk a šetrná k pokožke.

BREATHABLE

REGULATION

ODOR RESISTANT

GENTLE

ELASTANE
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

01 21

01 21

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

LADIES

GENTS

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

12

12

extra jemná merino vlna
nekrčivý a vysoko priedušný materiál
termoregulačné a antibakteriálne vlastnosti
schopnosť odvodu vlhkosti a absorpcie zápachu
priliehavý strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
odporúčané sušiť vo vodorovnej polohe

tričko pánske

extra jemná merino vlna
nekrčivý a vysoko priedušný materiál
termoregulačné a antibakteriálne vlastnosti
schopnosť odvodu vlhkosti a absorpcie zápachu
priliehavý strih s bočnými švami
hrubší guľatý výstrih
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
krátke priliehavé rukávy
odporúčané sušiť vo vodorovnej polohe

tričko dámske

Single Jersey, 100 % merino vlna, 
17,5 µm, machine wash 

190 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % merino vlna, 
17,5 µm, machine wash 

190 g/m2, XS -2XL
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EXCLUSIVE 153

EXCLUSIVE 154

00 01 02 93 7183 A3A4

GENTS
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NEW COLOUR
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NEW COLOUR

NEW COLOUR

00 01 02 93 7183 A3A4

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

100 % najexkluzívnejšia bavlna SUPIMA®

priliehavý strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistené saténovou páskou vo farbe 01
spevnenie ramenných švov páskou

tričko pánske

100 % najexkluzívnejšia bavlna SUPIMA®

priliehavý strih s bočnými švami
hrubší guľatý výstrih
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistené saténovou páskou vo farbe 01
rukávy kratšej dĺžky

tričko dámske

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

Single Jersey, 100 % SUPIMA® bavlna
160 g/m2, XS - 2XL
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ACTION 150

ACTION 152

00 01 02 72 709383 85 71 86
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ELASTANE
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strečový materiál udržujúci stálosť tvaru
priliehavý strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
spevnenie ramenných švov páskou
dekoratívne prešitie

tričko pánske

strečový materiál udržujúci stálosť tvaru
priliehavý strih s bočnými švami
hrubší guľatý výstrih
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
spevnenie ramenných švov páskou
krátke priliehavé rukávy
dekoratívne prešitie

tričko dámske

Single Jersey, 
95 % bavlna, 5 % elastan

180 g/m2, S - 2XL

Single Jersey, 
95 % bavlna, 5 % elastan

180 g/m2, XS - 2XL
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BRAVE 155

BRAVE 156
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strečový materiál udržujúci stálosť tvaru
priliehavý strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
spevnenie ramenných švov páskou
dlhé rukávy

tričko pánske

strečový materiál udržujúci stálosť tvaru
priliehavý strih s bočnými švami
hrubší guľatý výstrih
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
spevnenie ramenných švov páskou
dlhé rukávy

tričko dámske

Single Jersey, 
95 % bavlna, 5 % elastan 

160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 
95 % bavlna, 5 % elastan 

160 g/m2, XS - 2XL
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FLASH 260

FLASH 261

00 01 2782

00 01 2782

DUO
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ELASTANE

košeľa pánska

jemný strečový materiál
zúžený strih s bočnými švami
dvojité sedlo na zadnom diele
pásové a prsné záševky
dvojdielny košeľový golier
predné kraje začistené légou
perleťové gombíčky vo farbe materiálu (1 náhradný naviac)
tvarovaný dolný okraj

košeľa dámska

Plátnová väzba, 
73 % bavlna, 24 % polyamid, 3 % elastan

110 g/m2, S - 2XL

zúžený strih s bočnými švami
dvojité sedlo a zášivky na zadnom diele
dvojdielny košeľový golier
vystužené špičky goliera
predné kraje začistené légou
perleťové gombíčky vo farbe materiálu (1 náhradný naviac)
tvarovaný dolný okraj

Plátnová väzba, 
60 % bavlna, 40 % polyester, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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DYNAMIC 262

DYNAMIC 263

00 01 2782
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ELASTANE

košeľa pánska

zúžený strih s bočnými švami
dvojité sedlo na zadnom diele
pásové a prsné záševky
dvojdielny košeľový golier
predné kraje začistené légou
dlhé rukávy so šikmou manžetou na 2 gombíčky
perleťové gombíčky vo farbe materiálu (1 náhradný naviac)
tvarovaný dolný okraj

košeľa dámska

Plátnová väzba, 
73 % bavlna, 24 % polyamid, 3 % elastan

110 g/m2, S - 2XL

zúžený strih s bočnými švami
dvojité sedlo a zášivky na zadnom diele
dvojdielny košeľový golier
vystužené špičky goliera
predné kraje začistené légou
dlhé rukávy so šikmou manžetou na 1 gombíček
perleťové gombíčky vo farbe materiálu (2 náhradné naviac)
tvarovaný dolný okraj

Plátnová väzba, 
60 % bavlna, 40 % polyester, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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COLLAR UP 256

COLLAR UP 257
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A38300

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

strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1
spodná časť golierika a lemy rukávov s kontrastnými pruhmi
léga s 2 gombíčkami vo farbe materiálu
rozparky v bočných švoch a spodná léga s kontrastnou páskou
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
spevnenie ramenných švov páskou

polokošeľa pánska

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1
spodná časť golierika a lemy rukávov s kontrastnými pruhmi
úzka léga so 4 gombíčkami vo farbe materiálu
rozparky v bočných švoch a spodná léga s kontrastnou páskou
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
spevnenie ramenných švov páskou

polokošeľa dámska

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

Pique, 100 % bavlna
215 g/m2, XS - 2XL
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DRESS UP 271

CONTRAST STRIPE LS 258
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77/71 00/7177/71 00/7700/71

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1
spodná časť golierika a lemy rukávov s kontrastnými pruhmi
úzka léga so 4 gombíčkami vo farbe materiálu
rozparky v bočných švoch a spodná léga s kontrastnou páskou
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
spevnenie ramenných švov páskou

šaty dámske

strečový rýchloschnúci materiál
strih s bočnými švami
golierik s kontratným pásikom z rebrového úpletu 1:1
spodná časť golierika v kontrastnej farbe (okrem farby 00)
léga s 2 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
spevnenie ramenných švov páskou
dlhé rukávy zakončené manžetou na zapínanie

polokošeľa pánska

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

Pique, 95 % bavlna, 5 % elastan
200 g/m2, S - 3XL
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PERFECTION PLAIN 251

PERFECTION PLAIN 253
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0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00
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01 00 00 00 00 00 00

01 00 00 00 00 00 00

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan

strečový rýchloschnúci materiál
priliehavý strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov s kontrastným pásikom z rebrového úpletu 1:1
léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
rozparky v bočných švoch spevnené kontrastnou páskou
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
spevnenie ramenných švov páskou

polokošeľa pánska

strečový rýchloschnúci materiál
priliehavý strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov s kontrastným pásikom z rebrového úpletu 1:1
úzka léga s 5 gombíčkami vo farbe materiálu
rozparky v bočných švoch spevnené kontrastnou páskou
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
spevnenie ramenných švov páskou

polokošeľa dámska

Pique, 95 % bavlna, 5 % elastan
200 g/m2, S - 3XL

Pique, 95 % bavlna, 5 % elastan
200 g/m2, S - 2XL
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GRAND 259

GRAND 269

0001 0100 0271 7102A4 A3

GENTS

DUO

NEW COLOUR

DUO

LADIES

NEW COLOUR

NEW COLOUR

01 83 00 71 0283

83 83

0001 0100 0271 7102A4 A3
01 83 00 71 0283

83 83

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

strih s bočnými švami
golierik s kontratným pásikom z rebrového úpletu 1:1
léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
rozparky v bočných švoch spevnené kontrastnou páskou
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
spevnenie ramenných švov páskou
bavlna zušľachtená merceráciou

polokošeľa pánska

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
golierik s kontratným pásikom z rebrového úpletu 1:1
úzka léga s 5 gombíčkami vo farbe materiálu
rozparky v bočných švoch spevnené kontrastnou páskou
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
spevnenie ramenných švov páskou
bavlna zušľachtená merceráciou

polokošeľa dámska

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

Single Jersey, 100 % mercerovaná bavlna
160 g/m2, XS - 2XL
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BOMBER 453

BOMBER 454
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* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

rovný strih s bočnými dielmi
celozapínací kovový zips
tiahlo zipsu s gravírovaným logom
golier v štýle “bomber” z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou
vrecká v členiacich švoch klokanky na prednom diele
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorná strana nepočesaná

mikina pánska

strih tvarovaný bočnými dielmi
celozapínací kovový zips
tiahlo zipsu s gravírovaným logom
golier v štýle “bomber” z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou
vrecká v členiacich švoch klokanky na prednom diele
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorná strana nepočesaná

mikina dámska

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
100 % bavlna 

320 g/m2, S - 3XL

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
100 % bavlna 

320 g/m2, XS - 2XL
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VOYAGE 452

VOYAGE 451
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* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza; 65 % bavlna, 35 % polyester

rovný strih s bočnými švami
celozapínací kovový zips
tiahlo zipsu s gravírovaným logom
kapucňa s podšívkou, na stiahnutie šnúrkou
vnútorný priekrčník začistený páskou
raglánové rukávy s ozdobným prešitím
nakladané vrecká v štýle klokanky
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
kontrastné prvky
vnútorná strana nepočesaná

mikina pánska

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
celozapínací kovový zips
tiahlo zipsu s gravírovaným logom
kapucňa s podšívkou, na stiahnutie šnúrkou
vnútorný priekrčník začistený páskou
raglánové rukávy s ozdobným prešitím
nakladané vrecká v štýle klokanky
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
kontrastné prvky
vnútorná strana nepočesaná

mikina dámska

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
100 % bavlna 

320 g/m2, S - 3XL

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
100 % bavlna 

320 g/m2, XS - 2XL
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EVEREST 552

EVEREST 551
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ľahký hrejivý materiál členený prešívaním
celozapínací reverzný špirálový zips s krytkou brady
kapucňa s podšívkou
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
vstup pre branding v podšívke
lemovanie elastickým pásikom
kontrastné prvky (okrem farby 01)

bunda pánska

ľahký hrejivý materiál členený prešívaním
strih tvarovaný bočnými dielmi
celozapínací reverzný špirálový zips s krytkou brady
kapucňa s podšívkou
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
vstup pre branding v podšívke
lemovanie elastickým pásikom
kontrastné prvky (okrem farby 01)

bunda dámska

Plátnová väzba, mikrovlákno 100 % polyamid; 
výplň: 100 % polyester
S - 3XL

Plátnová väzba, mikrovlákno 100 % polyamid; 
výplň: 100 % polyester
XS - 2XL

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie.
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EVEREST 553
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01 02 A3A4

71

71

ľahký hrejivý materiál členený prešívaním
celozapínací reverzný špirálový zips s krytkou brady
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
vstup pre branding v podšívke
lemovanie elastickým pásikom
kontrastné prvky (okrem farby 01)

vesta pánska

ľahký hrejivý materiál členený prešívaním
strih tvarovaný bočnými dielmi
celozapínací reverzný špirálový zips s krytkou brady
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
vstup pre branding v podšívke
lemovanie elastickým pásikom
kontrastné prvky (okrem farby 01)

vesta dámska

Plátnová väzba, mikrovlákno 100 % polyamid; 
výplň: 100 % polyester
S - 3XL

Plátnová väzba, mikrovlákno 100 % polyamid; 
výplň: 100 % polyester
XS - 2XL

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie.
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BAMBOO BATHROBE 953

BAMBOO TOWEL 950, 951, 952

00

00 2127 26

UNISEX

UNISEX

bambusové tkané froté vyššej gramáže
mäkký a vysoko savý materiál
kimonový strih s opaskom
dekoratívny golier a manžety so saténovou priadzou
nakladané vrecká
etiketa použiteľná ako závesné pútko
luxusný darčekový predmet vhodný pre výšivku

župan unisex

bambusové tkané froté vyššej gramáže
dekoratívna bordúra so saténovou priadzou
mäkký a vysoko savý materiál
etiketa použiteľná ako závesné pútko
luxusný darčekový predmet vhodný pre výšivku

uterák

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

Froté, 70 % bambus, 30 % bavlna
30 x 50 cm [950], 50 x 100 cm [951]
70 x 140 cm [952] 

450 g/m2, bordúra: 7,5 cm
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