KATALÓG 2022
Značkový reklamný a pracovný textil

ZNAČKOVÉ ODEVY
pre celú Európu

Vážení obchodní partneri,
s potešením Vám predkládáme nové vydanie katalógu
našich produktov. Vznikal v naozaj turbulentnom čase.
V dobe, ako všetci veríme, už doznievajúcej pandémie.
Veľké ďakujem patrí Vám všetkým, ktorí ste spoločne
s nami toto náročné obdobie prekonali a zostali ďalej
našími partnermi. Snažili sme sa pre Vás byť i v tomto
ťažkom období pevnou kotvou, partnerom, na ktorého
sa môžete spoľahnúť a ktorý je schopný za všetkých
okolností poskytovať svoje služby stabilne a vo vysokej
kvalite. Sľubujeme, že v tomto môžete s nami rátať aj v
budúcnosti.
Katalóg pre rok 2022 prináša zaujímavé novinky
vo všetkých segmentoch. Nakoľko nám záleží
na udržateľnom podnikaní, sme obzvlášť hrdí na

novú kolekciu odevov z recyklovaného polyesteru,
ktorá dopĺňa už existujúce produkty z organickej
bavlny. Bližšie k prírode budete i s našími tričkami z
najkvalitnejšej merino vlny, či s bambusovou kolekciou
froté uterákov.
Aj keď nikto z nás nedokáže predvídať vývoj situácie,
veríme, že to najhoršie už je za nami. Aj v roku 2022
sme tu pre vás. Veď číslo dva, ktoré je v tomto
roku hojne zastúpené, v numerológii okrem iného
symbolizuje spoluprácu, ohľaduplnosť, sociálne cítenie
a snahu o súlad a harmóniu. Presne to a veľa ďalšieho
Vám ponúkame. Celý MALFINI tím je pripravený venovať
sa Vaším želaniam a požiadavkám.
Úprimne ďakujeme za priazeň a tešíme sa na ďalší
spoločný rok.
Radek Veselý
Predseda správnej rady
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
a udržateľnosť

2

ĽUDIA OKOLO NÁS

NAŠI ZAMESTNANCI

Sme zodpovední voči ľudom okolo nás. Záleží nám
na každom, kto žije, tam kde pôsobíme. S pokorou
myslíme na tých, ktorí to potrebujú, ktorým život
postavil do cesty ťažké zdravotné prekážky. Nerobíme
rozdiely – preto pomáhame ku vzdelaniu deťom vo
vzdialenom bangladéšskom slume, rovnako ako v
tuzemsku. Možno to ani neviete, ale často ste pri
tom s nami. Naše tričká totižto nájdete v celej rade
charitatívnych akcií.

Sme zodpovední k svojim zamestnancom. Hlboko si ich
vážime a chceme, aby cítili, že ich práca má skutočný
zmysel. Obklopujeme ich inšpirujúcim prostredím,
kde môžu odborne rásť, nájdu životné istoty, dostanú
spravodlivú odmenu a užijú si zamestnanecké benefity.
Záleží nám na tom, aby ich práca bavila a zároveň mali
dostatok času venovať sa sebe alebo svojím rodinám.
Iba spokojní ľudia sú aj spokojní zamestnanci.

PLANÉTA ZEM

UDRŽATEĽNÝ RAST

Sme zodpovední voči Zemi. Myslíme na budúcnosť našich
detí a preto neustále minimalizujeme dopady nášho
podnikania na životné prostredie. Čím ďalej tým viac
využívame slnečnú energiu, znižujeme negatívny vplyv
dopravy a minimalizujeme odpady. Ako správna odevná
firma neúnavne hľadáme nové textilné produkty a procesy,
ktoré majú čo najmenší negatívny dopad na našu planétu.

Sme ekonomicky zodpovední. Voči Vám, našim
zákazníkom aj dodávateľom, ale taktiež smerom
k akcionárom a konkurencii. Všetko čo robíme, sa
podriaďuje našim firemným hodnotám a etickému
kódexu. Nestojíme o rýchle úspechy, naším cieľom je
dlhodobý udržateľný rast spoločnosti.
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EXKULZÍVNE MATERIÁLY
a certifikácia

USE IT

SAVE IT

100% ORGANIC

GENTLE

WEAR IT

RECYKLOVANÝ POLYESTER

12

Môže byť syntetický materiál ohľaduplný k životnému
prostrediu? Áno, ale nie je to len tak. Napokon aj
preto naše exkluzívne produkty nesú certifikáciu
GRS. Tá nielen potvrdzuje, že sa jedná o recyklovaný
polyester, ale zároveň garantuje, že výroba prebehla
ohľaduplne k pracovníkom aj prírode.

SUPIMA® BAVLNA

157

Prémiová móda si zaslúži iba tie najlepšie materiály. Bavlna
SUPIMA® je právom považovaná za najkvalitnejšiu bavlnu
na svete, čo je dané nielen unikátnymi vlastnosťami tejto
severoamerickej odrody, ale taktiež spôsobom jej pestovania.
V ňom sa uplatňuje rešpekt k prírode, pôde a ľuďom, za čo sa
rastlina pri zbere odmení vláknami s dvojnásobnou dĺžkou a
pevnosťou. Výrobky utkané z bavlny SUPIMA® sa vďaka tomu
vyznačujú mimoriadnou odolnosťou, ale taktiež hebkosťou.
Teda vydržia omnoho dlhšie než odevy z bežnej bavlny a
naviac sa naozaj skvelo nosia.

MERINO VLNA

FAIR

ORGANICKÁ BAVLNA

14

Len máloktorá certifikácia je tak komplexná
a dôveryhodná ako GOTS. Neodpustí totiž nič, čo by
škodilo prírode alebo ľuďom. Sleduje život bavlny od
semienka až k Vám na vešiak. Dohliada na ekologické
a etické pestovanie, spracovanie a dokonca aj
distribúciu. Nosením odevov s týmto označením tak
prispievate k lepšiemu životu ľudí naprieč planétou aj
šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu.

155

Hneď prvý pohľad na huňaté ovce merino prezradí,
že boli vyšľachtené práve na vlnu. Dodnes sa chovajú
v prirodzených podmienkach na čerstvom vzduchu,
kde si užívajú čistú vodu, slnko a šťavnatú trávu.
Nenájdete ich v nížinách, ale vypraviť sa za nimi
musíte do hôr. Práve život vo vysokých polohách
dáva ich obzvlášť jemnej vlne jedinečné vlastnosti.
V lete je priedušná, v zime naopak zahreje. Vďaka
elasticite sa prispôsobí Vášmu telu a dokonca pomáha
neutralizovať nepríjemné pachy.

NAŠA CERTIFIKÁCIA:
Intertek 149203-GRS – Recyklované materiály
s týmto certifikátom majú preverený pôvod,
sú vyrobené s rešpektom k ľuďom a prírode a
samozrejme sa dá plne spoľahnúť na ich bezpečnosť.

CERTIFIKÁCIA NAŠICH DODÁVATEĽOV:
GOTS – CU 1033786 – Táto celosvetovo uznávaná
certifikácia prísne dohliada na výrobky z organickej
bavlny. Zaručuje, že je všetko vypestované a
vyrobené nielen ekologicky, ale taktiež eticky.

Výroba a obchod by mali byť transparentné
a udržateľné. Preto táto asociácia na celom
svete dohliada, aby produkcia a predaj splňovali
všetky pracovné, právne a etické zásady.

Certifikácia WRAP je uznávaným symbolom férovej
výroby, ktorá dodržuje zákonné, humánne a etické
predpisy.

S medzinárodným certifikátom Oeko-Tex Standard 100
máte istotu, že je Vaše oblečenie celkovo zdravotne
nezávadné.
4
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ZNAČKY

MALFINI®
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28

MALFINI Premium®

150

Real products for real people

In each detail

Značka MALFINI, to sú precízne spracované a kvalitné
odevy do mesta aj prírody. Vyrazte v novom outfite
do práce, za zábavou, športujte, alebo sa stretávajte
s priateľmi. Vyberať môžete zo širokej škály farieb,
rozmanitých strihov a príjemných materiálov. Naviac ich
ľahko doplníte svojou osobnou potlačou alebo výšivkou.

Užite si dotyk exkluzivity. Exkluzívna značka
Malfini Premium si Vás získa vybranými materiálmi,
dômyselnými strihmi a elegantnými farbami. Nájdete
v nej výhradne bavlnu a vlnu prémiovej kvality.

Piccolio®

RIMECK®

140

180

For every moment

Workwear made real

So značkou Piccolio hravo vyriešite potlač aj výšivku
na odevy pre každú príležitosť. Produkty tejto rady
sme totiž prispôsobili pre ľahký branding a dali im
veselé farby, ktorým pristane aj bláznivá grafika. Vďaka
odtrhávacím etiketám máte na dosah vlastnú kolekciu
tričiek.

Ako skĺbiť vysoké nároky na odolnosť a moderné
trendy? Značka Rimeck to vie! Naše odevy obstoja
v plnom nasadení a naviac skvelo vyzerajú. Dávame
si totiž záležať na dizajne, odolnom spracovaní a
materiáloch. A čo je najdôležitejšie – na prvé miesto
kladieme Vašu bezpečnosť.
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NOVÉ PRODUKTY
pre rok 2021

810, 811

CHANCE 109

614, 615

W55, W07, W08

8

REST

117

VERTEX

840, 841

A99

183, 187

W56, W09

BREAK

SHIELD

850, 851

81

5V3

183

VERTEX CAMO

185

SHIFT

91

HV DROP 203

W41

VERTEX

187
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NOVÉ FARBY A VEĽKOSTI
pre rok 2022

283 mm

283 mm

745 mm 745 mm

C1 CAMOUFLAGE PETROL

C1

C2 CAMOUFLAGE
DARK GRAY

A8 SVETLÝ DENIM

Camouflage p etrol

67
Basic
18-0510
C2 Camouflage
DarkTPX
gray
TRIČKÁcolor - Pantone
FARBY
01
Printing - 01 Black
93
Basic color
- PantoneTPX
18-0510 TPX
143
Pantone
19-4241
Viper
MEN’S
94
Pantone
19-0000
TPX
Printing - 01 Black

120

122

137

144

149

C22

A9 TMAVÝ DENIM

City
Pure
Heavy New
Camouflage
Camouflage
Camo Pure

16 30 43 TPX
95
Pantone 19-0000

WOMEN’S

67

VEĽKOSTI

Str.

3XL

39

01

53

94

52

03
WOMEN’S

19

23

50

28 29

UNISEX

C1

57

C1

57

C1

57

03

67

04

87

03 04 67

83

03 04 67

83

03 67

82

03 67

82

UNISEX

KIDS

WOMEN’S

POLOKOŠELE
210

Pique Polo

WOMEN’S

MIKINY
406

410

411

413

414

Essential
Trendy Zipper
Trendy Zipper
Cape
Cape

MEN’S

KIDS

MEN’S

WOMEN’S

MEN’S

WOMEN’S

FLEECE
518

506

10

Next
Jacket Hi-Q

69*
UNISEX

00*
UNISEX

4XL

200
199
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CERTIFIED BY INTERTEK
149203-GRS

re-VOLUTION

recyklovaná kolekcia

Každý z nás môže pomôcť planéte Zem. Je len potrebné
zmeniť prístup k udržateľnosti. Napríklad tým, že
začneme viac nosiť oblečenie z recyklovaných materiálov.
Nekonečné tony odpadu pustošia prírodu, plnia oceány,
lesy aj hory. Preto je dôležité zobrať každú plastovú fľašu
a dať jej šancu na nový život. Môže sa totiž stať cennou
surovinou pri výrobe odevov.

810, 811

12

CHANCE

109

840, 841

Recyklované materiály sú budúcnosťou odevného
priemyslu. Planétu máme iba jednu. Keď teraz podporíme
recyklované výrobky, zmeníme spoločne celú budúcnosť. A
to stojí za to.

Všetci môžeme pomôcť prírode!

BREAK

81

850, 851

SHIFT

91
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Certified by Control Union
CU 1033786

GOTS

organic kolekcia

Za každým výrobkom, ktorý nesie označenie Global
Organic Textile Standard, stoja tie najprísnejšie
pravidlá pestovania a produkcie biotextílií.
Rešpektovaná certifikácia GOTS garantuje na
celom svete ekologickú a etickú výrobu a biokvalitu
samotných produktov v celom dodávateľskom reťazci.
Zodpovedne tak chráni životné prostredie, zdravie
zamestnancov aj tých, ktorí odevy z organickej
bavlny nosia.

171, 172

14

ORIGIN

43

173, 174

Výsev, starostlivosť o rastliny, zber aj spracovanie vlákien
sa musí zaobísť bez chemikálií. Na farmách sa pestujú iba
druhy bez genetickej modifikácie, zatiaľ čo pôda získava
živiny z maštaľného hnoja a kompostu. Nepoužívajú sa umelé
hnojivá, pesticídy ani insekticídy ale len prirodzené prírodné
postupy. Súbežne s tým GOTS dohliada na férové a bezpečné
pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov na poli
aj v továrňach. Vďaka tejto certifikácii tak máte istotu, že
nosíte skutočne etické oblečenie.

NATIVE

45

916, 917, 918

ORGANIC TOWEL

137
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LABEL FREE
kolekcia

Predstavte si tričko ako čisté plátno, na ktorom naplno
rozkvitne Vaša fantázia. Výrobky z rady Label Free už
čakajú na to, keď ich rozžiarite vlastnými originálnymi
potlačami alebo výšivkou. V hlavnej úlohe budete vždy
Vy a Vaše autorské kolekcie, totiž na všetky produkty
si môžete ľahko pridať svoju vlastnú etiketu. Tú so
značkou Malfini by ste hľadali márne, odevy žiadnu
nemajú.

Nemusíte ju preto zložito odstraňovať a namiesto toho
sa môžete sústrediť na svoj vlastný dizajn. Záležať sme
si samozrejme dali aj na kvalite materiálov a moderných
strihoch. Vďaka finálnej silikónovej úprave sú naše
textilné kúsky hladké na dotyk, majú hodvábny lesk a
hlavne dlho držia farbu. Dajte priechod svojej kreativite a
staňte sa módnou ikonou aj Vy!

Vytvorte si svoju vlastnú kolekciu!

F29, F34, F38
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BASIC FREE

37

F43, F61

VIPER FREE

41

F37

HEAVY NEW FREE

50
17

CAMOUFLAGE
kolekcia

W56

CAMOUFLAGE

57

CAMOUFLAGE LS

58

144, 149

166

18

VERTEX CAMO

C36

185

W09

VERTEX CAMO

CAMO TRIUMPH

58

CAMO ZIPPER

85

C19, C20

185

C22

C24

CAMO PURE

CAMO LATINO

57

129
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SAILOR
kolekcia

Veď prúžky milovala už Coco Chanel
Niektoré vzory jednoducho nestarnú a prúžky k nim
zaručenie patria. Povozte sa na vlne nadčasovej
módy aj Vy a vyberte si z námorníckych kúskov pre
dospelých aj deti.

803, 804, 805
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SAILOR

54

806

Tielka alebo tričká nielen štýlovo podtrhnú outfit na
vodácku výpravu, ale budú sa taktiež skvelo hodiť do
mesta, na jednanie alebo na párty. Samozrejmosťou je
vysoká kvalita a precízne spracovanie strihov. Vytlačte
si na ne tímový slogan alebo logo a zdvihnite kotvy.
Vyplávame!

SAILOR TOP

55

807

SAILOR LS

55

21

KIDS

kolekcia
Aj deti chcú byť cool! Práve pre ne sme zostavili
modernú kolekciu v štýlových farbách, ktoré nadchnú
všetky dievčatá a chlapcov od 4 do 12 rokov. Tričká,
mikiny, tepláky, šortky alebo bundy sme navrhli tak,
aby sa doplňovali s našou ponukou pre dospelých.
Ukážte, že patríte k sebe a vyberte si kúsky pre
malých aj veľkých.

135

CLASSIC NEW 32

805

922

EASYGO 134

912

ENERGY 134

P92

BEETLE 148

9V2

HV BRIGHT 208

328

TWISTER 131

303

6P KIDS 125

327

RELAX 131

329

PELICAN 145

CAMOUFLAGE 57

F38

BASIC FREE 37

100

FIT-T LS 61

147

121

CLASSIC 33

FANTASY 111

222

PIQUE POLO 67

406

ESSENTIAL 87

412

TRENDY ZIPPER 83

FANCY 131

529

22

149

BASIC 35

HV ENERGY 208

P72

9V4

SAILOR 54

138

Žiadne počasie Vás pri spoločnom objavovaní
sveta nezastaví, v zálohe máme funkčné materiály
a pohodlné strihy. Popadnite pestrofarebný batoh,
nasaďte čapicu a vyrazte do školy, skúmať prírodu
alebo za zábavou do mesta.

FROSTY 92

535

PERFORMANCE 99

607

COMFORT 119

613

MILES 118
23

PREHĽAD
produktov

TRIČKÁ

24

FLEECE

CLASSIC NEW 132, 133, 135

32

CLASSIC 101, 100

33

BASIC 129, 134, 138

35

GLANCE 141

52

BASIC FREE F29, F34, F38

37

DREAM 128

52

KOŠELE

VIPER 143, 161

39

CITY 120

53

CHIC 207, 214

76

ELEMENT 145

39

LOVE 123

53

STYLE LS 209, 229

77

VIPER FREE

41

SAILOR

54

STYLE 218

77

ORIGIN 171, 172

43

SAILOR TOP 806

NATIVE 173, 174

45

FUSION 163, 164

SHIFT 850, 851

91

FROSTY 527, 528, 529

92

EXIT 525

93

HORIZON 520

93

PRACTIC 519

93

NEW PRODUCT

ACTIVE
CHANCE 810, 811

109

FANTASY 124, 140, 147

111

55

DESTINY 175, 176

112

SAILOR LS 807

55

RACER 167

113

47

CAMOUFLAGE 144, 149

57

PRIDE 168

113

V-NECK 102

48

CAMO PURE C22

57

VICTORY 217

113

HEAVY V-NECK 111

48

CAMOUFLAGE LS 166

58

SLIM FIT V-NECK 146

49

CAMO TRIUMPH C36

58

FIT V-NECK 162

49

CORE 142

59

PIQUE POLO 203, 210, 222

67

CAPE 413, 414

HEAVY 110

50

TRIUMPH 136

59

URBAN 219, 220

68

HEAVY NEW 137

50

FIT-T LS 119, 169, 121

61

SINGLE J. LS 211

HEAVY NEW FREE F37

50

SLIM 139

62

COLORMIX 109

51

ELEGANCE 127

INFINITY 131

51

PURE 122

52

F43, F61

803, 804, 805

OUTDOOR
MIKINY

NEW PRODUCT

VALLEY 536, 537

97

DIRECT 417, 418

115

PERFORMANCE 522, 521

98

REST 614, 615

117

82

PERFORMANCE 535

99

BREEZE 820

118

TRENDY ZIPPER 410, 411, 412

83

PACIFIC 3 IN 1 533, 534

101

MILES 612, 613

118

69

CAMO ZIPPER C19, C20

85

NANO 531, 532

103

COMFY 611

119

PIQUE POLO LS 221

69

ADVENTURE 407

86

COOL 515, 514

104

COMFORT 607, 608

119

62

COTTON 212, 213

70

VIVA 409

86

WINDY 524

104

BALANCE 610

121

STREET LS 130

63

COTTON HEAVY 215, 216

71

MERGER 415, 416

87

VISION 517, 516

105

LEISURE 603

121

LONG SLEEVE 112

63

SINGLE J. 202, 223

73

ESSENTIAL 406

87

BODY WARMER 509

105

TWO IN ONE 604

121

POLOKOŠELE

BREAK 840, 841

81

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

25

VERTEX W55

183

BASE R06

183

RECALL R07

183

RESERVE R22, R23

185

EFFECT

185

JACKET HI-Q 506

199

187

CASUAL 550

200

187

NEXT 518

200

NEW PRODUCT

VERTEX W07

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

SHIELD A99
VERTEX CAMO

NEW PRODUCT

199

155

VERTEX W08

157

VERTEX W41

ACTION 150, 152

159

WOODY W51

188

JACKET 501, 504

201

143

BRAVE 155, 156

161

WOODY W52

188

HV DROP 5V3

203

MERINO RISE 157, 158

ŠILTOVKY A ŠATKY

26

197

NEW PRODUCT

530

NEW PRODUCT

VERTEX CAMO W09

196

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

W56

196

EXCLUSIVE 153, 154

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

6P 305

125

6P KIDS 303

125

PARADE P71

5P 307

125

PAINT P73

143

FLASH 260, 261

163

RANGER W53

189

HV GUARD 5V2

204

RAP 6P 302

127

PEAK P74

143

DYNAMIC 262, 263

165

RANGER W54

189

HV ESSENTIAL 4V6

205

RAP 5P 301

127

ENERGY 912

134

PIXEL P81

145

COLLAR UP 256, 257

167

WOODY W02

190

HV FLEECE JACKET 5V1 205

6P SANDWICH 306

128

EASYGO 922

134

PELICAN P72

145

DRESS UP 271

167

WOODY W01

190

HV DRY 1V8

207

SUNVISOR 310

128

SMART 911

134

PROGRESS LS P75

145

PERFECTION PLAIN 251, 253 169

RANGER W04

191

HV PROTECT 1V9

207

LATINO 324

129

HANDY 900

135

JOY P21, P22

147

GRAND 259, 269

171

RANGER W03

191

HV RUNWAY 2V9

207

CAMO LATINO C24

129

SHOPPER 921

135

ZERO P41

147

BOMBER 453, 454

173

W0ODY W05

193

HV BRIGHT 9V3, 9V4

208

CLASSIC 304

129

CARRY 901

135

SUNSHINE P31

148

VOYAGE 452, 451

175

RANGER W06

193

HV ENERGY 9V2

208

FANCY 329

131

ORGANIC TOWEL 916, 917, 918

137

BEETLE P92

148

EVEREST 552, 551

176

RESIST LS R05

194

HV TWISTER 3V8

209

RELAX 327

131

TOWEL 450

138

BUBBLE P93

149

EVEREST 553, 554

177

RESIST R01, R02

194

HV PRACTIC 5V9

209

TWISTER 328

131

TOWEL 350 907, 908, 909

139

BLOOM P91

149

BAMBOO TOWEL 951, 952

179

RESIST HEAVY R03, R04

195

HV REFLEX 3V5

209

FROTÉ A TAŠKY

903, 905

NEW PRODUCT
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MALFINI

®

Real products for
real people
Portfólio značky Malfini je bohaté a hlavne
múdro zostavené. Preto si odevy z tejto rady
užijete v rušnom meste aj kľudnej prírode. Vďaka
najrôznejším materiálom, strihom a farbám medzi
nimi nájdete perfektný outfit do práce, na šport
alebo napríklad do kaviarne. Zladiť oblečenie
môžete aj v páre alebo skupine, naše odevy totiž
väčšinou vyrábame v duo alebo family koncepte.

28
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TRIČKÁ
Prvé tričká vznikli začiatkom minulého storočia,
kedy sa vďaka praktickosti stali súčasťou armádnej
uniformy a neoficiálne všetkých, ktorí vykonávali
ťažkú prácu. Prvý krát s myšlienkou tlačiť na tričká
vo veľkom prišlo štúdio Disney a dalo tak vyniknúť

ikonickým tričkám Mickey Mouse. Postupne sa
pridávali aj rockové kapely a tak sa behom jedného
storočia z praktického pracovného odevu stal
fenomén s priestorom pre sebavyjadrovanie,
umenie a dizajn.

CLASSIC NEW 132

MEN’S

tričko pánske

FAMILY

CLASSIC 101

UNISEX

tričko unisex

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

Single Jersey, 100 % bavlna
160 g/m2, S - 4XL (4XL len vo farbách 00, 01)

tubulárny strih
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou

tubulárny strih
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
spevňujúca páska od ramena k ramenu
00* 03* 12* 01

00 03

12

62

16 04 96

*

*

92

*

67

01

02 05
11

*

15

02 05* 06 04

11

07

44 28 06 29

07 40 64

CLASSIC NEW 133

WOMEN’S

tričko dámske

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
145 g/m2, XS - 2XL
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
00* 03* 12* 01

02 05* 15

16

07 40 64

04 96

11

44 06 62

CLASSIC NEW

CLASSIC 100

tričko detské

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 rok./122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm
160 g/m2
strih s bočnými švami
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
spevňujúca páska od ramena k ramenu

92

135

KIDS

00* 01

02 05* 04 07

KIDS

tričko detské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 rok./122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm
145 g/m2
strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
00* 03* 12* 01

02 05* 15

04 96

07 40 64

16

11

44 06

62

92

* Zloženie sa môže líšiť: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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* Zloženie sa môže líšiť: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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BASIC 129

MEN’S

tričko pánske

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
160 g/m2, XS - 5XL ( 5XL len vo farbách 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 67)

SILICONE

tubulárny strih
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
spevňujúca páska od ramena k ramenu
silikónová úprava
00* 51 03* 12* 67
29

62

39

92

16

94

01

02 60 87

93 05* 14

15

44 28 09 06 69*

95

19

27

38 08 04 96 A2

A1

11

07

13

23

43

49 30 64

BASIC 134

WOMEN’S

tričko dámske

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
160 g/m2, XS - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01)

SILICONE

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
silikónová úprava
00* 03* 12* 67

94

01

02 60 87

62

19

27

08 04 96 A2

92

16

95

93 05* 14
A1

11

15

44 28 09 06

07

23

43 49 63

40 30 64

BASIC 138

KIDS

tričko detské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
4 roky/110 cm, 6 rok./122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm
160 g/m2

SILICONE

strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
silikónová úprava
00* 03* 12* 01
09

16

92

02

87 05* 60

62 96 04 A2

11

14

15

44

A1

07

63 30 64

19

95

28

* Zloženie sa môže líšiť: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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BASIC FREE F29

MEN’S

tričko pánske

FAMILY

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

SILICONE

bez etikety - pripravené na rebranding
tubulárny strih
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
neutrálny veľkostný štítok v bočnej časti priekrčníka
spevňujúca páska od ramena k ramenu
silikónová úprava
00* 03* 12* 67

01

02 05* 14

44 09 06 62

16

27

04

LABEL FREE

11

07 64

BASIC FREE F34

WOMEN’S

tričko dámske

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
160 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

bez etikety - pripravené na rebranding
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
neutrálny veľkostný štítok v bočnej časti priekrčníka
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
silikónová úprava
00* 03* 12* 67

01

02 05* 14

44 09 06 62

16

27

04

11

LABEL FREE

07 64

BASIC FREE F38

KIDS

tričko detské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
4 roky/110 cm, 6 rok./122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm
160 g/m2

SILICONE

LABEL FREE

bez etikety - pripravené na rebranding
strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
neutrálny veľkostný štítok v bočnej časti priekrčníka
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
silikónová úprava
00* 12* 01

02 05* 44 09 06 62 04 07

* Zloženie sa môže líšiť: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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VIPER 143

MEN’S

tričko pánske

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
180 g/m2, S - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01, 02, 05, 07, 12)

SILICONE

priliehavý strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
silikónová úprava
00* 12* 67

01

02 60 05* 44 28 09 29

92

16

04 07

VIPER 161

WOMEN’S

tričko dámske

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
180 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
hrubší guľatý výstrih
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
rukávy kratšej dĺžky
silikónová úprava
00* 12* 01

02 60 05* 44 09 92

16

04 07 49

ELEMENT 145

UNISEX

tričko unisex

Single Jersey, 100 % bavlna
180 g/m2, XS - 4XL (4XL len vo farbách 00, 01)

TEAR OFF

tubulárny strih
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
spevňujúca páska od ramena k ramenu
odtrhávací label
00* 12* 01

02 05* 44 06 04

11

07

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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VIPER FREE F43

tričko pánske

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
180 g/m2, S - 2XL
bez etikety - pripravené na rebranding
priliehavý strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
neutrálny veľkostný štítok v bočnej časti priekrčníka
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
silikónová úprava
00* 12* 01

MEN’S

02 05* 44 09

16

SILICONE

LABEL FREE

04 07

VIPER FREE F61

WOMEN’S

tričko dámske

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
180 g/m2, XS - 2XL
bez etikety - pripravené na rebranding
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
hrubší guľatý výstrih
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu s 5 % elastanu
neutrálny veľkostný štítok v bočnej časti priekrčníka
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
rukávy kratšej dĺžky
silikónová úprava
00* 12* 01

SILICONE

LABEL FREE

02 05* 44 09 07

LABEL FREE
Už žiadne odstraňovanie labelu. Trička z LABEL FREE kolekcie sú ošetrené iba drobným veľkostným štítkom
a údržbovým labelom so všetkými zákonom stanovenými údajmi.

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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ORIGIN 171

MEN’S

tričko pánske

DUO

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

ORGANIC

certifikovaná organická bavlna
strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu s 5 % elastanu
spevňujúca páska od ramena k ramenu
tvarovaný dolný okraj
00* 21

25

01

02 05* 44

16

96

11

07

ORIGIN 172

WOMEN’S

tričko dámske

DUO

Single Jersey, 100 % organická bavlna GOTS
160 g/m2, XS - 2XL

ORGANIC

certifikovaná organická bavlna
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
tvarovaný dolný okraj
00* 21

25

01

02 05* 44

16

96

11

07

ORGANICKÁ BAVLNA
Bavlna pochádzajúca z ekologicky kontrolovaného poľnohospodárstva a je ďalej spracovaná za prísnej kontroly
všetkých výrobných procesov. Najväčšími producentmi sú Turecko, India, USA a Čína.
Certified by Control Union CU 1033786.
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NATIVE 173

MEN’S

tričko pánske

DUO

Single Jersey Slub, 100 % organická bavlna GOTS
150 g/m2, S - 3XL

ORGANIC

certifikovaná organická bavlna
štrukturovaná pletenina slub
strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu s 5 % elastanu
spevňujúca páska od ramena k ramenu
00* 21

25

01

02 05* 44

16

96

11

07

NATIVE 174

WOMEN’S

tričko dámske

DUO

Single Jersey Slub, 100 % organická bavlna GOTS
150 g/m2, XS - 2XL

ORGANIC

certifikovaná organická bavlna
štrukturovaná pletenina slub
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
00* 21

25

01

02 05* 44

16

96

11

07

SINGLE JERSEY SLUB
Jemná záťažová pletenina s charakteristickou strakatou štruktúrou. Pre docielenie výsledného efektu sa
používa priadza so silnejšími a slabšími miestami po celej dĺžke, ktoré sú vytvorené zmenou tesnosti zákrutu. Tento
materiál sa tiež vyznačuje tiež pružnosťou.
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FUSION 163

tričko pánske

MEN’S

DUO

Single Jersey, 65 % polyester, 35 % bavlna
160 g/m2, S - 3XL
strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný povrchovým materiálom
spevnenie ramenných švov páskou
vyhrnuté rukávy prichytené v 4 bodoch šitím
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
00* M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7

FUSION 164

WOMEN’S

tričko dámske

DUO

Single Jersey, 65 % polyester, 35 % bavlna
160 g/m2, XS - 2XL
voľný strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný povrchovým materiálom
spevnenie ramenných švov páskou
vyhrnuté rukávy prichytené v 4 bodoch šitím
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
00* M3 M1 M2 M5 M6 M4 M9 M7

46

47

V-NECK 102

UNISEX

tričko unisex

SLIM FIT V-NECK 146

tričko pánske

DUO

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

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
180 g/m2, S - 3XL

tubulárny strih
výstrih v tvare V
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
spevňujúca páska od ramena k ramenu

priliehavý strih s bočnými švami
prehĺbený výstrih v tvare V
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
silikónová úprava

00* 03* 12* 01

02 05* 06 08 04 07

00* 12* 94

HEAVY V-NECK 111
tričko unisex

UNISEX

01

MEN’S

02 60 05* 44 28

29

16

SILICONE

95 04 07

FIT V-NECK 162

WOMEN’S

tričko detské

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna
200 g/m2, S - 4XL (4XL len vo farbách 00, 01)

Single Jersey, 100 % bavlna, silikonová úprava
180 g/m2, XS - 2XL

tubulárny strih
výstrih v tvare V
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
spevňujúca páska od ramena k ramenu

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
prehĺbený výstrih v tvare V
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
rukávy kratšej dĺžky
silikónová úprava

00* 12* 01

02 05* 07

00* 12* 94

* Zloženie sa môže líšiť: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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01

02 60 05* 44

16

SILICONE

95 04 07 49

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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HEAVY 110

UNISEX

INFINITY 131

UNISEX

tričko unisex

tričko unisex

Single Jersey, 100 % bavlna
200 g/m2, S - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 94)

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

tubulárny strih
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
spevňujúca páska od ramena k ramenu

strih s bočnými švami
priekrčník a rukávy lemované rebrovým úpletom 1:1 v kontrastnej farbe
spevnenie ramenných švov páskou

00* 03* 94

00* 67
01 01

02 05* 14

44 06 39 04

11

07

HEAVY NEW 137

01

14

00

00

00* 00*

01

62 04 07
67
67
01 67

NEW COLOUR

tričko unisex

UNISEX

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
200 g/m2, XS - 5XL
(4XL len vo farbách 00, 01, 02, 05, 07; 5XL len vo farbách 00, 01)

SILICONE

tubulárny strih
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
spevňujúca páska od ramena k ramenu
silikónová úprava
00* 51 03* 12* 67
29

62

39

16

95

01

02 60 93 05* 14

19

27

15

38 08 04 96 A2

COLORMIX 109

tričko unisex

44 59

28 09 06 69*

A1

07

11

UNISEX

13

23

Single Jersey, 100 % bavlna
200 g/m2, S - 3XL
dvojfarebné prevedenie
strih s bočnými švami
vodorovný členiaci šev s všitým pásikom
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
spevňujúca páska od ramena k ramenu
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HEAVY NEW FREE F37

UNISEX

tričko unisex

SILICONE

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
200 g/m2, XS - 3XL

01
07

14 44
02 01

62
01

16
01

04
01

11
01

07
01

LABEL FREE

bez etikety - pripravené na rebranding
tubulárny strih
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
neutrálny veľkostný štítok v bočnej časti priekrčníka
spevňujúca páska od ramena k ramenu
silikónová úprava
00* 12* 01

02 05* 07

* Zloženie sa môže líšiť: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie.
NEW COLOUR
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PURE 122

NEW COLOUR

tričko dámske

WOMEN’S

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
150 g/m2, XS - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01, 02, 07, 12)

SILICONE

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný povrchovým materiálom
spevnenie ramenných švov páskou
rukávy kratšej dĺžky
silikónová úprava
00* 03* 12* 01

02

87

93 05* 14

95 04 96 A2

A1

11

07 40 64

44 62

92

CITY 120

NEW COLOUR

tričko dámske

WOMEN’S

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
150 g/m2, XS - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01)

SILICONE

voľný strih s bočnými švami
široký lem dolného okraja z povrchového materiálu
priekrčník lemovaný povrchovým materiálom
spevnenie ramenných švov páskou
rukávy kratšej dĺžky
silikónová úprava
16
00* 12* 01

02 05* 15

07 40 43 30

GLANCE 141

44 59

92

16

95 96 A2

47

WOMEN’S

tričko dámske

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
strečový materiál udržiavajúci stálosť tvaru
priliehavý strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
krátke priliehavé rukávy
00* 12** 01

02

93 05* 44 62

16

95 96

LOVE 123

tričko dámske

ELASTANE

Single Jersey, 95 % viskóza, 5 % elastan
170 g/m2, XS - 2XL
voľný strih s bočnými švami
dĺžka pod úroveň bokov
lodičkový výstrih
priekrčník lemovaný povrchovým materiálom
kimonové rukávy
odporúčané sušiť vo vodorovnej polohe

07 40 64

DREAM 128

WOMEN’S

WOMEN’S

tričko dámske

00* 01

02

62

95

07

43 40 30

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01)
strečový materiál udržiavajúci stálosť tvaru
priliehavý strih s bočnými švami
výstrih v tvare V
priekrčník lemovaný povrchovým materiálom
krátke raglánové rukávy
00* 12** 01

02 05* 15

44

16

95 04

11

NEW COLOUR

Jedná sa o veľmi jemné, pevné, pružné polyuretanové vlákno. Základnou vlastnosťou je vysoká pružnosť. Elastan
je možné bez porušenia natiahnuť na troj až sedemnásobok svojej pôvodnej dĺžky. Vždy sa používa v kombinácii s
ďalšími materiálmi. Zaisťuje stálosť tvaru, zvyšuje pružnosť a znižuje krčivosť finálneho produktu.

07 40 64

* Zloženie sa môže líšiť: farba 3 - 85 % bavlna, 15 % viskóza, farba 12 - **80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie.

52

ELASTAN

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie.
NEW COLOUR

53

SAILOR 803

tričko unisex

UNISEX

FAMILY

SAILOR LS 807

UNISEX

tričko unisex

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

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

pruhy v kombinácii biela a tmavomodrá
strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou

pruhy v kombinácii biela a tmavomodrá
strečový materiál udržiavajúci stálosť tvaru
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
dlhé rukávy

02

00*
00

02

00*
00

SAILOR 804

WOMEN’S

tričko dámske

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
150 g/m2, XS - 2XL
pruhy v kombinácii biela a tmavomodrá
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
hrubší guľatý výstrih
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
rukávy kratšej dĺžky

SAILOR TOP 806

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
pruhy v kombinácii biela a tmavomodrá
strečový materiál udržiavajúci stálosť tvaru
priliehavý strih s bočnými švami
hrubší guľatý výstrih
priekrčník a prieramky lemované povrchovým materiálom
širšie ramienka

02

00*
00

SAILOR 805

WOMEN’S

top dámsky

KIDS

tričko detské

02

00*
FAMILY

00

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 rok./122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm
150 g/m2
pruhy v kombinácii biela a tmavomodrá
strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
02

00*
00

54

55

CAMOUFLAGE 144

NEW COLOUR

tričko unisex

UNISEX

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

FAMILY

strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
spevňujúca páska od ramena k ramenu vo farbe camouflage
32

33

34

C1

CAMO PURE C22

NEW COLOUR

tričko dámske

WOMEN’S

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
150 g/m2, XS - 2XL
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný povrchovým materiálom
spevnenie ramenných švov páskou
rukávy kratšej dĺžky
silikónová úprava
32

33

34

FAMILY

SILICONE

C1

CAMOUFLAGE 149

NEW COLOUR

tričko detské

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 rok./122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm
160 g/m2

KIDS

FAMILY

strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou vo farbe camouflage
spevnenie ramenných švov páskou
32

33

34

C1

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

56

57

CAMOUFLAGE LS 166

UNISEX

CORE 142

MEN’S

tričko unisex

tielko pánske

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

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

strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou vo farbe 01
dlhé raglánové rukávy vo farbe camouflage

tubulárny strih
priekrčník a prieramky lemované povrchovým materiálom
spevnenie ramenných švov páskou
00* 12** 01

32

33

02 05*

34

CAMO TRIUMPH C36

top dámsky

WOMEN’S

ELASTANE

TRIUMPH 136

WOMEN’S

top dámsky

ELASTANE

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

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

strečový materiál udržiavajúci stálosť tvaru
priliehavý strih s bočnými švami
hrubší guľatý výstrih
priekrčník a prieramky lemované povrchovým materiálom
širšie ramienka

strečový materiál udržiavajúci stálosť tvaru
priliehavý strih s bočnými švami
hrubší guľatý výstrih
priekrčník a prieramky lemované povrchovým materiálom
širšie ramienka

32

33

34

00* 12* 01

02 05* 14

44 62

92

16

95 96 04 07 40 64

Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - **85 % bavlna, 15 % viskóza, *80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan

58

59

FIT-T LS 119

MEN’S

tričko pánske

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
160 g/m2, XS - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01, 02)
priliehavý strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
dlhé rukávy
00* 12* 01

02 05* 44 09 06 29

16

27

04 07

FIT-T LS 169

WOMEN’S

tričko dámske

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
160 g/m2, XS - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01)
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
hrubší guľatý výstrih
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
dlhé rukávy
00* 12* 01

02 05* 44 09 06

16

27

04 07

63

FIT-T LS 121

KIDS

tričko detské

FAMILY

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 rok./122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm
160 g/m2
strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
dlhé rukávy
00* 12* 01 05* 44 09 62

07

63

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

60

61

SLIM 139

WOMEN’S

tričko dámske

ELASTANE

LONG SLEEVE 112
tričko unisex

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01)

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

strečový materiál udržiavajúci stálosť tvaru
priliehavý strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný povrchovým materiálom
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
dlhé rukávy

strih s bočnými švami
členiace švy na ramenách s kontrastným pásikom
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
spevňujúca páska od ramena k ramenu
dlhé rukávy

07

43

02

93 05* 15

44 39

12* 01 05*

95 04

00* 07 00*

00* 12* 01

00

63 40

ELEGANCE 127

WOMEN’S

tričko dámske

ELASTANE

07

STREET LS 130

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

strečový materiál udržiavajúci stálosť tvaru
priliehavý strih s bočnými švami
výstrih v tvare V
priekrčník lemovaný povrchovým materiálom
dlhé raglánové rukávy

dvojfarebné prevedenie (okrem farieb 00 a 01)
strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
dlhé raglánové rukávy s manžetou
manžeta z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu

02 05* 14

59

92

07

43

MEN’S

tričko pánske

63
00* 01

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

62

00

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01)

00* 12* 01

UNISEX

02 06
14 01

23
67

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

63

POLOKOŠELE
Začiatkom 20. storočia sa rozšírila produkcia
tričiek s golierikmi, ktoré nahradili nepraktické a
nepohodlné biele košele s vyhrnutými rukávmi,
vtedy štandardný športový odev. Najrôznejšie
obdoby polo tričiek zažili boom naprieč športami

64

ako je golf, tenis či pólo, vďaka ktorému sa zaslúžili
o svoj názov. Trendy polokošele sa postupom času
stali povinnou výbavou každého šatníka a pilierom
tzv. „smart casual“ obliekania.

65

PIQUE POLO 203

MEN’S

polokošeľa pánska

FAMILY

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
200 g/m2, S - 5XL
(4XL len vo farbách 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94; 5XL vo 00, 01)
strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov s dvojitým reliéfnym pásikom z rebrového úpletu
léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
00* 03* 12* 67
39

92

16

95

20 94
27

01

02

87 05* 14

38 08 04 96

11

A2

15

44 59 09 06 69*

07 40 64

PIQUE POLO 210

NEW COLOUR

polokošeľa dámska

WOMEN’S

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
200 g/m2, XS - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01, 07)

FAMILY

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov s dvojitým reliéfnym pásikom z rebrového úpletu
úzka léga s 5 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
00* 03* 12* 20 94

01

02

92

27

04 96

06 39

16

95

87 05* 14
11

A2

15

44 59 09

07 40 30 64

PIQUE POLO 222

KIDS

polokošeľa detská

FAMILY

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
4 roky/110 cm, 6 rok./122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm
200 g/m2
strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov s dvojitým reliéfnym pásikom z rebrového úpletu
úzka léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
00* 12* 01

02 05* 15

44 92 04 07

30 64

* Zloženie sa môže líšiť: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie.

66

NEW COLOUR

67

URBAN 219

MEN’S

polokošeľa pánska

DUO

SINGLE J. LS 211

polokošeľa pánska

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
200 g/m2, S - 3XL

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

strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov s kontrastným pásikom z rebrového úpletu 1:1
léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou

strih s bočnými švami
golierik a manžety rukávov z rebrového úpletu 1:1
léga s 2 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
dlhé rukávy zakončené manžetou

00* 12* 01
02 00 00

02 05* 14

15

44 06 92 04

11

07

00

00

00

00

00

MEN’S

00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00*
00

00

00

00

00

URBAN 220

00* 94

WOMEN’S

polokošeľa dámska

01

02

14

07

PIQUE POLO LS 221

MEN’S

polokošeľa pánska
DUO

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
200 g/m2, XS - 2XL

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
200 g/m2, S - 3XL

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov s kontrastným pásikom z rebrového úpletu 1:1
úzka léga s 5 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou

strih s bočnými švami
golierik s dvojitým reliéfnym pásikom z rebrového úpletu
léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
dlhé rukávy

00* 12* 01
02 00 00

02 05* 14

15

44 06 92 04

11

07

00

00

00

00

00

00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00* 00*
00

00

00

00

00

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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00* 12* 94

01

02 05* 14

06 07

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

69

COTTON 212

MEN’S

polokošeľa pánska

COTTON HEAVY 215

MEN’S

polokošeľa pánska
DUO

DUO

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

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

strih s rozparkami v bočnom šve
golierik a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1
léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
samostatné vrecko pre jednoduchší branding

strih s rozparkami v bočnom šve
golierik a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1
léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
00* 12* 01

00 03
*

*

12

*

01

02 05

*

15

44 06 62

39

16

04 A2

02 05* 15

44 06

16

04 A2

07

07

COTTON 213

WOMEN’S

COTTON HEAVY 216

WOMEN’S

polokošeľa dámska

polokošeľa dámska

DUO

DUO

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

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

zľahka vypasovaný strih s rozparkami v bočnom šve
golierik a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1
úzka léga s 5 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
samostatné vrecko pre jednoduchší branding

zľahka vypasovaný strih s rozparkami v bočnom šve
golierik a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1
úzka léga s 5 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
00* 12* 01

00 03
*

*

12

*

01

02 05

*

15

44 06 62

39

16

04 A2

02 05* 15

44 06

16

04 A2

07

07 40

SAMOSTATNÉ VRECKO PRE JEDNODUCHŠÍ BRANDING
Vrecká polokošieľ sú dodávané samostatne pre jednoduchší branding.
Potlač či výšivka nikdy neboli jednoduchšie!

* Zloženie sa môže líšiť: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

71

SINGLE J. 202

MEN’S

polokošeľa pánska

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
180 g/m2, S - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01, 02, 05, 07, 12)

SILICONE

strih s bočnými švami
golierik z rebrového úpletu 1:1
léga s 2 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
silikónová úprava
00* 03* 12* 01
96

11

07

02 05* 14

15

44 09 06 39

92 08 04

13

SINGLE J. 223

WOMEN’S

polokošeľa dámska

DUO

Single Jersey, 100 % bavlna, silikónová úprava
180 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
golierik z rebrového úpletu 1:1
úzka léga s 4 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
silikónová úprava
00* 12* 01

02 05* 15

44 06 92 04 96

07 40

* Zloženie sa môže líšiť: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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73

KOŠELE
Košeľa je vôbec jedným z najstarších odevov,
ktoré boli koncom 18. storočia povýšené zo spodnej
bielizne na pánsky spoločenský odev. Vďaka
emancipácii žien z 20. rokov sa stávajú košele
súčasťou aj dámskych šatníkov. Súčasný dizajn

74

ponúka širokú škálu kombinácii, materiálov, ako
aj prevedení, od popelínu až po vzorované kepre.
Hlavnou myšlienkou je dosiahnutie pohodlia a
perfektného strihu.

75

CHIC 207

košeľa pánska

MEN’S

STYLE LS 209

košeľa pánska
DUO

Popelín, 100 % bavlna
120 g/m2, S - 3XL

Popelín, 100 % bavlna
125 g/m2, S - 3XL

klasický strih s bočnými švami
dvojité sedlo a záhyby na zadnom diele
dvojdielny košeľový golier
predné kraje začistené légou
nakladané náprsné vrecko
gombíčky vo farbe materiálu (1 náhradný naviac)

klasický strih s bočnými švami
dvojité sedlo a záhyby na zadnom diele
dvojdielny košeľový golier
predné kraje začistené légou
nakladané náprsné vrecko
dlhé rukávy s guľatou manžetou na 1 gombíček
gombíčky vo farbe materiálu (2 náhradné naviac)

00* 01

15

07

00* 01

15

MEN’S

DUO

07

STYLE LS 229

WOMEN’S

košeľa dámska

DUO

Popelín, 100 % bavlna
125 g/m2, XS - 2XL

CHIC 214

WOMEN’S

košeľa dámska

DUO

Popelín, 100 % bavlna
120 g/m2, XS - 2XL
jednoduché sedlo a zášivky na zadnom diele
pásové záševky
oblasť hrudníka ozdobená riasením
dvojdielny košeľový golier s rozhalenkou
predné kraje začistené légou
gombíčky vo farbe materiálu (1 náhradný naviac)
tvarovaný dolný okraj
00* 01

15

07

zúžený strih s bočními švami
pásové a prsné záševky
dvojdielny košeľový golier
predné kraje začistené légou
dlhé rukávy so šikmou manžetou na 2 gombíčky
gombíčky vo farbe materiálu (2 náhradné naviac)
tvarovaný dolný okraj
00* 01

07

STYLE 218

WOMEN’S

košeľa dámska

Popelín, 100 % bavlna
125 g/m2, XS - 2XL
zúžený strih s bočními švami
záševky na zadnom diele
pásové a prsné záševky
dvojdielny košeľový golier
predné kraje začistené légou
3/4 rukávy s rovnou vysokou manžetou a rozparkom
gombíčky vo farbe materiálu (1 náhradný naviac)
tvarovaný dolný okraj
00* 01
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15

15

07

77

MIKINY
V 30. rokoch prišli na svet prvé mikiny, ktoré
boli navrhnuté čisto z praktických dôvodov.
Ako pracovný odev boli vytvorené zateplené
tričká s dlhým rukávom, ktoré neobmedzovali v
pohybe, boli pohodlné a chránili pred nepriaznivými

78

pracovnými podmienkami vtedajšej robotníckej
triedy. Najväčší boom zažili v 70. rokoch s
príchodom hip-hopovej kultúry, ktorá bola
výrazom slobody prejavu a povstania nižších
tried v New Yorku.

79

BREAK 840

NEW PRODUCT

mikina pánska

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
80 % bavlna, 20 % recyklovaný polyester
280 g/m2, S - 3XL
certifikovaný recyklovaný polyester
bez etikety - pripravené na rebranding
rovný strih s bočnými švami
kapucňa s podšívkou, na stiahnutie šnúrkou
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou vo farbe povrchového materiálu
nakladané vrecká v štýle klokanky
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
00* 12

01

MEN’S

DUO

LABEL FREE

RECYCLED

02 04 07

BREAK 841

NEW PRODUCT

mikina dámska

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
80 % bavlna, 20 % recyklovaný polyester
280 g/m2, XS - 2XL
certifikovaný recyklovaný polyester
bez etikety - pripravené na rebranding
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
kapucňa s podšívkou, na stiahnutie šnúrkou
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou vo farbe povrchového materiálu
nakladané vrecká v štýle klokanky
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
00* 12

01

WOMEN’S

DUO

LABEL FREE

RECYCLED

02 04 07

RECYKLOVANÝ POLYESTER
CERTIFIED BY INTERTEK
149203-GRS

Vlákna sú vyrobené recykláciou spotrebných plastov (PET fľaše, polyesterové odevy a ďalšie odpady). Výhodou je
menšia spotreba energie pri výrobe, zanechávajúca nižšiu uhlíkovou stopu a zníženie znečistenia životného prostredia.

Nový produkt. Na sklade: Prvý štvrťrok 2022
NEW PRODUCT
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81

CAPE 413

NEW COLOUR

mikina pánska

TRENDY ZIPPER 410

NEW COLOUR

mikina pánska

MEN’S

MEN’S

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
320 g/m2, S - 3XL

DUO

12* 36

67

01

02 05* 44

16

FAMILY

rovný strih s bočnými švami
celozapínací kostený zips
kapucňa s podšívkou, na stiahnutie šnúrkou
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
nakladané vrecká v štýle klokanky
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorná strana počesaná

rovný strih s bočnými švami
kapucňa s podšívkou, na stiahnutie šnúrkou
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou vo farbe povrchového materiálu
nakladané vrecko v štýle klokanky
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorná strana počesaná
00* 03

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, S - 3XL

06 04 07

00* 03

12* 36

67

01

02 05* 44 06 62

16

04 07

TRENDY ZIPPER 411

NEW COLOUR

mikina dámska

WOMEN’S

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, XS - 2XL

CAPE

414

NEW COLOUR

mikina dámska
WOMEN’S

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
320 g/m2, XS - 2XL
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
kapucňa s podšívkou, na stiahnutie šnúrkou
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou vo farbe povrchového materiálu
nakladané vrecko v štýle klokanky
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorná strana počesaná
00* 03

12* 36

67

01

02 05* 44 06

16

04 07 40

DUO

FAMILY

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
celozapínací kostený zips
kapucňa s podšívkou, na stiahnutie šnúrkou
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou vo farbe povrchového materiálu
nakladané vrecká v štýle klokanky
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorná strana počesaná
00* 03

12* 36

67

01

02 05* 44 06 62

16

04 07 40

TRENDY ZIPPER 412

KIDS

mikina detská

FAMILY

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, 6 rok./122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm
rovný strih s bočnými švami
celozapínací kostený zips
kapucňa s podšívkou bez sťahovacej šnúrky
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
nakladané vrecká v štýle klokanky
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorná strana počesaná
00* 01 05* 44 62

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie.
NEW COLOUR

82

07 40

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie.
NEW COLOUR

83

CAMO ZIPPER C19

mikina pánska

MEN’S

DUO

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, S - 3XL
rovný strih s bočnými švami
celozapínací reverzný špirálový zips
kapucňa s podšívkou, na stiahnutie šnúrkou
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou
nakladané vrecká v štýle klokanky
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
kontrastné prvky
vnútorná strana počesaná
32

33

34

CAMO ZIPPER C20

WOMEN’S

mikina dámska

DUO

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, XS - 2XL
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
celozapínací reverzný špirálový zips
kapucňa s podšívkou, na stiahnutie šnúrkou
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou
nakladané vrecká v štýle klokanky
dolný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
kontrastné prvky
vnútorná strana počesaná
32

84

33

34
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ADVENTURE 407

mikina pánska

MEN’S

DUO

MERGER 415

MEN’S

mikina pánska

DUO

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, S - 3XL

Výplnková pletenina, nepočesaná,
65 % polyester, 35 % bavlna
280 g/m2, S - 3XL

rovný strih s bočnými dielmi
celozapínací kovový zips
stojáčik a bočný diel z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
nakladané vrecká v štýle klokanky
dolný lem, manžety a lem kapucne z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorná strana počesaná

rovný strih s bočnými švami
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou vo farbe povrchového materiálu
raglánové rukávy s dvojitým prešitím
dolný lem, manžety a priekrčník z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
vnútorná strana nepočesaná
M3 M1 M2 M5 N6

12* 01

N1 M7 M8

02 05* 09 06 07

MERGER 416

WOMEN’S

mikina dámska

DUO

VIVA 409

Výplnková pletenina, nepočesaná,
65 % bavlna, 35 % polyester
280 g/m2, XS - 2XL
WOMEN’S

mikina dámska

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná
97 % bavlna, 3 % elastan
300 g/m2, XS - 2XL
strečový rýchloschnúci materiál
strih tvarovaný bočnými dielmi
celozapínací strieborný kovový zips
stojáčik a bočný diel z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorný priekrčník začistený páskou vo farbe povrchového materiálu
nakladané vrecká v štýle klokanky
dolný lem, manžety a lem kapucne z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanu
vnútorná strana počesaná
00* 12** 01

02 05* 06 07

DUO

ELASTANE

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou vo farbe povrchového materiálu
raglánové rukávy s dvojitým prešitím
dolný lem, manžety a priekrčník z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
vnútorná strana nepočesaná
M3 M1 M2 M5 N6

N1 M7 M8

ESSENTIAL 406

NEW COLOUR

mikina pánska/detská

MEN’S

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m2, S - 4XL (4XL len vo farbách 01, 02, 12),
10 rokov/146 cm, 12 rokov/158 cm

KIDS

rovný strih s bočnými švami
dolný lem, manžety a priekrčník z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná strana počesaná
00* 03

Zloženie sa môže líšiť: farba 12 -* 85 % bavlna, 15 % viskóza; ** 64 % bavlna, 33 % polyester, 3 % elastan

12

67

01

02 05* 06 69* 04

11

07

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

86

87

FLEECE
V polovici 20. storočia prichádza na svet
prvá myšlienka o udržateľnosti textilného
priemyslu a s nimi aj vynálezcovia materiálov
z recyklovaných plastov – polyester, polyamid,
elastan. Intenzita výroby polyesterových
odevov rástla a objavili sa najrôznejšie podoby

88

jeho spracovania, medzi nimi práve fleece. Svoju
popularitu získal hlavne v použití pre športové a
outdoorové aktivity ako hrejivá izolačná vrstva, ale
aj ako samostatný odev obľúbený pre svoj komfort
a pohodlie.

89

SHIFT 850

NEW PRODUCT

micro fleece pánsky
Micro fleece, 100 % recyklovaný polyester
300 g/m2, S - 3XL
certifikovaný recyklovaný polyester
bez etikety - pripravené na rebranding
celozapínací reverzný špirálový zips
vnútorný priekrčník začistený páskou
vrecká na zips
dekorativné prešitie
kontrastné prvky
00* 01

MEN’S

DUO

LABEL FREE

RECYCLED

M1 M3 M9

SHIFT 851

NEW PRODUCT

micro fleece dámsky
Micro fleece, 100 % recyklovaný polyester
300 g/m2, XS - 2XL
certifikovaný recyklovaný polyester
bez etikety - pripravené na rebranding
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
celozapínací reverzný špirálový zips
vnútorný priekrčník začistený páskou
vrecká na zips
dekorativné prešitie
kontrastné prvky
00* 01

WOMEN’S

DUO

LABEL FREE

RECYCLED

M1 M3 M9

Nový produkt. Na sklade: Prvý štvrťrok 2022
NEW PRODUCT

90
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FROSTY 527

fleece pánsky

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
220 g/m2, S - 4XL

MEN’S

FAMILY

ANTIPILLING

hrejivý materiál
celozapínací špirálový zips s krytkou brady
vrecká so špirálovým zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
dekorativné prešitie
antipilngová úprava z vonkajšej strany

EXIT 525

UNISEX

fleece vesta unisex
ANTIPILLING

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
220 g/m2, XS - 3XL
hrejivý materiál
celozapínací špirálový zips s krytkou brady
vrecká so špirálovým zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
dekorativné prešitie
antipilngová úprava z vonkajšej strany

00* 24 01 02 05* 44 92 07
94 94 94 94 94 94 94 94

FROSTY 528

00* 24 01 02 05* 44 92 07 40
94 94
94 94
94 94
94 94
94 94
94
94 94 94 94
WOMEN’S

fleece dámsky

FAMILY

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
220 g/m2, XS - 3XL

ANTIPILLING

hrejivý materiál
krátky kostený zips
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov stiahnuté pruženkou
antipilngová úprava z vonkajšej strany
67

KIDS

fleece detský

FAMILY

hrejivý materiál
celozapínací špirálový zips s krytkou brady
vrecká so špirálovým zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
dekorativné prešitie
antipilngová úprava z vonkajšej strany

00* 02 44 92 07 40
94 94
94 94
94 94
94 94
94 94
94
94

92

fleece pánsky

ANTIPILLING

00* 24 01 02 05* 44 92 07 40
94 94
94 94
94 94
94 94
94 94
94
94 94 94 94

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
220 g/m2, 6 rokov/122 cm, 8rokov/134 cm,10 rokov/146 cm, 12 rokov/158 cm

MEN’S

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
280 g/m2, S - 3XL

hrejivý materiál
ľahko vypasovaný strih
celozapínací špirálový zips s krytkou brady
vrecká so špirálovým zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
dekorativné prešitie
antipilngová úprava z vonkajšej strany

FROSTY 529

HORIZON 520

94

01

02 05* 62

16

07

PRACTIC 519

UNISEX

fleece čiapka unisex

ANTIPILLING
ANTIPILLING

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
240 g/m2, univerzálna
2 v 1 - čiapka a nákrčník
hrejivý materiál
z jednej strany na stiahnutie šnúrkou vo farbe 01
dekorativné prešitie
antipilngová úprava z vonkajšej strany
00* 36

01

02 05* 11

23

93

OUTDOOR
Odevy určené na vonkajšie použitie, ktoré
disponujú vlastnosťami ako napr. mechanická
odolnosť, nepremokavosť, dobrá tepelná izolácia,
vetruodolnosť a priedušnosť. Medzi priekopníkov
patrí bezpochyby softshellový materiál, ktorý

94

bol predstavený už v 70. rokoch 20. storočia.
Vďaka svojej funkčnosti takmer nahradzuje tzv.
cibuľový princíp obliekania. Konštrukcie materiálov
sú starostlivo navrhnuté tak, aby poskytovali
perfektnú ochranu v nepriaznivých podmienkach.

95

VALLEY 536

MEN’S

softshellová bunda pánska
DUO

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; TPU membrána; micro fleece,
100 % polyester, vodeodolnosť 14 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m²/24 hod
300 g/m2, S - 3XL
3vrstvový softshell s membránou
sedlá na ramenách
celozapínací reverzný špirálový zips s krytkou brady
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
vnútorné náprsné vrecko na zips
vnútorné náprsné vrecko na zips so vstupom pre branding
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
reflexné prvky
vnútorný fleece s antipilingovou úpravou
36

01

02

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

VALLEY 537

WOMEN’S

softshellová bunda dámska
DUO

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; TPU membrána; micro fleece,
100 % polyester, vodeodolnosť 14 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m²/24 hod
300 g/m2, XS - 2XL
3vrstvový softshell s membránou
ľahko vypasovaný strih
sedlá na ramenách
celozapínací reverzný špirálový zips s krytkou brady
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
vnútorné náprsné vrecko na zips
vnútorné náprsné vrecko na zips so vstupom pre branding
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
reflexné prvky
vnútorný fleece s antipilingovou úpravou
36
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01

02

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07
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PERFORMANCE 522

MEN’S

softshellová bunda pánska

PERFORMANCE 535

softshellová bunda detská

FAMILY

FAMILY

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; 6 % elastan; TPU membrána; Micro fleece,
100 % polyester, vodeodolnosť 14 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m²/24 hod
300 g/m², S - 3XL
3vrstvový softshell s membránou
celozapínací reverzný špirálový zips s krytkou brady
odnimateľná kapucňa
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
náprsné vrecko
vnútorné náprsné vrecko na zips so vstupom pre branding
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
kontrastné prvky (okrem farby 01)
vnútorný fleece s antipilingovou úpravou
36

01

02 05* 62

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; 6 % elastan; TPU membrána; Micro fleece,
100 % polyester, vodeodolnosť 14 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m²/24 hod
300 g/m2, 6 rokov/122 cm, 8rokov/134 cm,10 rokov/146 cm, 12 rokov/158 cm
3vrstvový softshell s membránou
celozapínací reverzný špirálový zips s krytkou brady
odnimateľná kapucňa
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
náprsné vrecko
vnútorné náprsné vrecko na zips so vstupom pre branding
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
kontrastné prvky (okrem farby 01)
vnútorný fleece s antipilingovou úpravou
36

PERFORMANCE 521

KIDS

01

02 05* 62

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

WOMEN’S

softshellová bunda dámska

FAMILY

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; 6 % elastan; TPU membrána; Micro fleece,
100 % polyester, vodeodolnosť 14 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m²/24 hod
300 g/m², XS - 2XL
3vrstvový softshell s membránou
ľakho vypasovaný strih
celozapínací reverzný špirálový zips s krytkou brady
odnimateľná kapucňa
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
náprsné vrecko
vnútorné náprsné vrecko na zips so vstupom pre branding
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
kontrastné prvky (okrem farby 01)
vnútorný fleece s antipilingovou úpravou
00* 36

98

01

02 05* 62

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

99

DUO

ANTIPILLING

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

3 IN 1

PACIFIC 3 in 1 533

bunda pánska

bunda dámska

Vrchná bunda: plátnová väzba, 100 % polyester, vnútorná TPU biela
laminácia, vodeodolnosť 8 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 hod
130 g/m²
Vnútorný fleece: 100 % polyester, antipilingová úprava z oboch strán
220 g/m2, S - 3XL

Vrchná bunda: plátnová väzba, 100 % polyester, vnútorná TPU biela
laminácia, vodeodolnosť 8 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 hod
130 g/m²
Vnútorný fleece: 100 % polyester, antipilingová úprava z oboch strán
220 g/m2, XS - 2XL

viacúčelové použitie 3 v 1

viacúčelové použitie 3 v 1

Vrchná bunda:
vodeodolný zips zakončený krytkou brady
odnimateľná kapucňa s vystuženým šiltom
kapucňa a dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
lištové vrecká s reverzným špirálovým zipsom
náprsné vrecko
podlepené švy
vstup pre branding v bočnom šve podšívky
kontrastné prvky

Vrchná bunda:
ľakho vypasovaný strih
vodeodolný zips zakončený krytkou brady
odnimateľná kapucňa s vystuženým šiltom
kapucňa a dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
lištové vrecká s reverzným špirálovým zipsom
náprsné vrecko
podlepené švy
vstup pre branding v bočnom šve podšívky
kontrastné prvky

Vnútorný fleece:
odnimateľná vnútorná fleecová bunda
celozapínací kostený zips
lištové vrecká
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
kontrastné prvky
antipilingová úprava z oboch strán

Vnútorný fleece:
odnimateľná vnútorná fleecová bunda
celozapínací kostený zips
lištové vrecká
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
kontrastné prvky
antipilingová úprava z oboch strán

36

100

PACIFIC 3 in 1 534

01

44 07

36

01

44 07

101

NANO 531

MEN’S

softshellová bunda pánska

DUO

Softshell: 100 % polyester, povrchová úprava Nanotex ; TPU membrána; perforovaný
micro fleece, 100 % polyester, vodeodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 600 g/m²/24 hod
280 g/m2, S - 3XL
®

3vrstvový softshell s membránou
efektná textúra softshellu
úprava Nanotex® zabraňujúca prieniku vody
celozapínací špirálový zips s chlopňou
kapucňa na stiahnutie šnúrkou
kapucňa a lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
náprsné vrecko
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
kontrastné prvky
36 01 02
01 44
44 62
62
01

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

07
01
01

NANO 532

WOMEN’S

softshellová bunda dámska
DUO

Softshell: 100 % polyester, povrchová úprava Nanotex®; TPU membrána; perforovaný
micro fleece, 100 % polyester, vodeodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 600 g/m²/24 hod
280 g/m2, XS - 2XL
3vrstvový softshell s membránou
efektná textúra softshellu
úprava Nanotex® zabraňujúca prieniku vody
ľakho vypasovaný strih
celozapínací špirálový zips s chlopňou
kapucňa na stiahnutie šnúrkou
kapucňa a lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
náprsné vrecko
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
kontrastné prvky
36 01 02
01 44
44 62
62
01

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

07
01
01

NANOTEX® RESISTS SPILLS
Certifikovaný materiál, ktorý bol zásadne upravený pomocou nanotechnológie. Nanotex®
úprava odpudzuje vodu, predlžuje životnosť a zachováva prirodzenú mäkkosť a priedušnosť
materiálu. Materiál odolá kontaktu s tekutinou bez absorpcie, nenavlhne, nezanechá mokré
škvrny a akékoľvek kvapôčky úhľadne stečú.

102

103

COOL 515

MEN’S

bunda pánska

3vrstvový softshell s membránou
celozapínací reverzný špirálový zips
kapucňa a dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
lištové vrecká s reverzným špirálovým zipsom
náprsné vrecko so skrytým zipsom v členiacom šve
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
kontrastné a reflexné prvky

COOL

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

07
36

WOMEN’S

Softshell: 100 % polyester, TPU membrána
vodeodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m²/24 hod
210 g/m², S - 2XL
3vrstvový softshell s membránou
ľakho vypasovaný strih
celozapínací reverzný špirálový zips
kapucňa a dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
lištové vrecká s reverzným špirálovým zipsom
náprsné vrecko so skrytým zipsom v členiacom šve
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
kontrastné a reflexné prvky

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

59
36

UNISEX

WINDPROOF

ľahký vodeodolný materiál
celozapínací špirálový zips
skrytá kapucňa v golieri
kapucňa a dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lištové vrecká
samostatné vrecúško na zips pre skladné uloženie
91

ELASTANE

07
36

WOMEN’S

DUO

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; Fleece, 100 % polyester
280 g/m², XS - 2XL
2vrstvový softshell
ľakho vypasovaný strih
celozapínací špirálový zips s krytkou brady
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
vrecká na zips so skrytým zipsom v členiacom šve
kontrastné prvky
vnútorný fleece s antipilingovou úpravou
01
36

02
62

59
00

SOFTSHELL

ELASTANE

07
36

MEN’S

vesta pánska

Plátnová väzba, 100 % polyester, PA úprava
S - 3XL

104

02
62

BODY WARMER 509

vetrovka unisex

02 05* 06 90

01
36

SOFTSHELL

softshellová vesta dámska

00* 36
62

07
36

WINDY 524

01

2vrstvový softshell
celozapínací špirálový zips s krytkou brady
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
vrecká na zips so skrytým zipsom v členiacom šve
kontrastné prvky
vnútorný fleece s antipilingovou úpravou

VISION 516

514

92
36

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; Fleece, 100 % polyester
280 g/m², S - 3XL

00* 36
62

bunda dámska

01 02 44
44 62 36

DUO

DUO

00*

92
36

MEN’S

softshellová vesta pánska

Softshell: 100 % polyester, TPU membrána
vodeodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m²/24 hod
210 g/m², S - 3XL

01 02 44
44 62 36

VISION 517

07

Rip Stop, 100 % polyamid, vnútorný strieborný záter;
podšívka: Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
300 g/m², S - 3XL
celozapínací kostený zips s krytkou brad
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lištové vrecká
2 vnútorné náprsné vrecká
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
vstup pre branding v bočnom šve podšívky
kontrastné prvky
fleecová podšívka s antipilingovou úpravou
01
36

02 06
01 07
01
36 01 01

105

ACTIVE
Prešívané plášte, košele a uniformy boli bežným
športovým odevom minulého storočia, ktoré
mali striktne dané pravidlá. Moderný životný štýl
21. storočia sa vyznačuje veľkou obľubou športu
ako spôsobu oddychu od každodenného zhonu

106

a celkovú relaxáciu tela a mysle. Súčasťou sú
veľmi pohodlné, vzdušné odevy, ktoré sú príjemné,
komfortné a funkčné. Rýchloschnúce a priedušné
materiály sú stále na vzostupe a vďaka novým
technológiám sa neustále zdokonaľujú.

107

CHANCE 810

NEW PRODUCT

tričko pánske

MEN’S

Interlokové pique, 100 % recyklovaný micro polyester
140 g/m², S - 3XL
certifikovaný recyklovaný polyester
rýchloschnúci materiál
bez etikety - pripravené na rebranding
ideálne pre šport a pohybové aktivity
ploché ramenné švy
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
dekoratívne prešitie
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
00* 01

FLAT

COOL

EXTRA DRY

LABEL FREE

RECYCLED

M1 M2 M3 M9

CHANCE 811

tričko dámske

Interlokové pique, 100 % recyklovaný micro polyester
140 g/m², XS - 2XL
certifikovaný recyklovaný polyester
rýchloschnúci materiál
bez etikety - pripravené na rebranding
ideálne pre šport a pohybové aktivity
voľný strih s bočnými švami
ploché ramenné švy
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
kimonové rukávy
dekoratívne prešitie
tvarovaný dolný okraj
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
00* 01

DUO

NEW PRODUCT

WOMEN’S

DUO

FLAT

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

LABEL FREE

RECYCLED

M1 M2 M3 M9

Nový produkt. Na sklade: Prvý štvrťrok 2022
NEW PRODUCT

108

109

FANTASY 124

MEN’S

tričko pánske

FAMILY

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, S - 3XL

EXTRA DRY

rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
strih s bočnými švami
neobvykle členený priekrčník
spevnenie ramenných švov páskou
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
00* 01

02 05* 44

16

95 04 90 88

91

07

FANTASY 140

WOMEN’S

tričko dámske

FAMILY

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, XS - 2XL

EXTRA DRY

rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
00* 01

02 05* 44 95 90 88

91

07 89

FANTASY 147

KIDS

tričko detské

FAMILY

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, 6 rokov/122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm

EXTRA DRY

rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
strih s bočnými švami
neobvykle členený priekrčník
spevnenie ramenných švov páskou
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
00* 01

110

02 05* 44

16

95 04 90 88

91

07 89

111

DESTINY 175

MEN’S

RACER 167

tielko dámske

tričko pánske

EXTRA DRY

DUO

Single Jersey, 95 % micro polyester, 5 % elastan
160 g/m², S - 3XL
hladký strečový rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
priliehavý strih tvarovaný bočnými švami
dekoratívne prešité ploché švy
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
krátke raglánové rukávy
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
etiketa v podobe odnímateľnej nálepky

00* 12

01

WOMEN’S

FLAT

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER

Double Face, 100 % polyester
130 g/m2, XS - 2XL
hladký rýchloschnúci materiál
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
vykrojený zadný diel tielka (racerback)
hrubší guľatý výstrih
priekrčník a prieramky lemované povrchovým materiálom
ideálne pre šport a pohybové aktivity
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
00* 36

01

44 90 07 89

PRIDE 168

02 05* 92 90 88 07

UNISEX

tričko unisex

EXTRA DRY

Double Face, 100 % polyester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL len vo farbe 00)

DESTINY 176

WOMEN’S

tričko dámske

DUO

Single Jersey, 95 % micro polyester, 5 % elastan
160 g/m², XS - 2XL
hladký strečový rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
priliehavý strih tvarovaný bočnými švami
dekoratívne prešité ploché švy
úzky lem priekrčníka z povrchového materiálu
vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou
krátke raglánové rukávy
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
etiketa v podobe odnímateľnej nálepky

00* 12

01

02 05* 92 90 88 07 89

PLOCHÉ ŠVY
Obojstranne krycí steh, ktorý je plochý a zaisťuje tak maximálne pohodlie pri nosení.

FLAT

hladký rýchloschnúci materiál
strih s bočnými švami
lem priekrčníka z povrchového materiálu
spevňujúca páska od ramena k ramenu
dlhé rukávy
ideálne pre šport a pohybové aktivity
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)

COOL

00* 36

EXTRA DRY

STICKER

44 90 07

VICTORY 217

UNISEX

polokošeľa unisex

EXTRA DRY

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, S - 3XL
rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
strih s bočnými švami
golierik z rebrového úpletu 1:1
léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
00* 01

112

01

ELASTANE

02

62

07

113

DIRECT 417

MEN’S

stretch fleece pánsky

DUO

Stretch fleece, 95 % micro polyester, 5 % elastan
240 g/m², S - 3XL
hladký strečový rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
rovný strih s bočnými dielmi
celozapínací reverzný špirálový zips
kapucňa s krytkou brady
vnútorný priekrčník začistený páskou
raglánové rukávy
vrecká na zips
lemovanie elastickým pásikom
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
kontrastné prvky (okrem farby 01)
etiketa v podobe odnímateľnej nálepky
00* 12

01

02

WARM

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER

07

DIRECT 418

WOMEN’S

stretch fleece dámsky

DUO

Stretch fleece, 95 % micro polyester, 5 % elastan
240 g/m², XS - 2XL
hladký strečový rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
strih tvarovaný bočnými dielmi
celozapínací reverzný špirálový zips
kapucňa s krytkou brady
vnútorný priekrčník začistený páskou
raglánové rukávy
vrecká na zips
lemovanie elastickým pásikom
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
kontrastné prvky (okrem farby 01)
etiketa v podobe odnímateľnej nálepky
00* 12

01

02

WARM

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER

07

STICKER LABEL
Etiketa vo forme nálepky. Ľahko odnímateľná.

114

115

REST 614

NEW PRODUCT

tepláky pánske

MEN’S

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
80 % bavlna, 20 % polyester
280 g/m², S - 3XL

DUO

ideálny pre šport a pohybové aktivity
mierne zúžený strih nohavíc
pásový limec z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanom, na stiahnutie šnúrkou
klinové vrecká
dolný lem z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanom
dekoratívne prešitie
vnútorná strana nepočesaná
00* 12* 01

02

07

REST 615

tepláky dámske

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
80 % bavlna, 20 % polyester
280 g/m², XS - 2XL

NEW PRODUCT

WOMEN’S

DUO

ideálny pre šport a pohybové aktivity
mierne zúžený strih nohavíc
pásový limec z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanom, na stiahnutie šnúrkou
klinové vrecká
dolný lem z rebrového úpletu 2:2 s 5 % elastanom
dekoratívne prešitie
vnútorná strana nepočesaná
00* 12* 01

02

07

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 75 % bavlna, 25 % viskóza
Nový produkt. Na sklade: Prvý štvrťrok 2022
NEW PRODUCT

116

117

BREEZE 820

tričko pánske

MEN’S

EXTRA DRY

tepláky pánske/detské

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m², S - 3XL, 10 rokov/146 cm, 12 rokov/158 cm

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, XS - 2XL
vodeodolný, priedušný, fluorescenčný materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
strih s bočnými švami
ramenné švy predsunuté na predný diel
lem priekrčníka z povrchového materiálu
prieramky lemované povrchovým materiálom
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
00* 01

COMFORT 607

FAMILY

ideálne pre šport a pohybové aktivity
rovný strih nohavíc
pásový golier s pruženkou, na stiahnutie šnúrkou
vrecká v bočných švoch
00* 12* 01

MEN’S

02 05*

COMFORT 608

FAMILY

EXTRA DRY

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m², XS - 2XL

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, S - 3XL
rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
dĺžka nad kolená
pásový golier s pruženkou, na stiahnutie šnúrkou
malé vnútorné vrecko
vrecká v bočných švoch
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)
01

ideálne pre šport a pohybové aktivity
rovný strih nohavíc
široký pásový golier s pruženkou, na stiahnutie šnúrkou
00* 12* 01

02 05* 07

02 05* 07

MILES 613

KIDS

šortky detské

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, 6 rokov/122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm
rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
dĺžka nad kolená
pásový golier s pruženkou, na stiahnutie šnúrkou
malé vnútorné vrecko
vrecká v bočných švoch
materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)

COMFY 611

MEN’S

šortky pánske
EXTRA DRY

01

WOMEN’S

tepláky dámske

šortky pánske

00* 12

KIDS

02 05* 07

MILES 612

00* 12

MEN’S

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
65 % bavlna, 35 % polyester
300 g/m², S - 3XL
ideálne pre šport a pohybové aktivity
rovný strih nohavíc
pásový golier s pruženkou, na stiahnutie šnúrkou
lištové vrecká v bočných švoch
12* 01

02 05*

02 05* 07

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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BALANCE 610

legíny dámske

WOMEN’S

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
190 g/m2, XS - 3XL
strečový rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
priliehavý strih bez bočných švov
pásový golier s pruženkou
00* 01

02

LEISURE 603

tepláky dámske

WOMEN’S

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
200 g/m2, XS - 2XL
strečový rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
rovný strih nohavíc
široký pásový golier s pruženkou
klinové vrecká
dolný lem stiahnutý pruženkou
00* 12* 01

02

TWO IN ONE 604

sukňa dámska

WOMEN’S

ELASTANE

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
200 g/m2, XS - XL
2 v 1 - sukňa a všité kraťasy
strečový rýchloschnúci materiál
ideálne pre šport a pohybové aktivity
krátky strih v tvare “A”
široký pásový golier s pruženkou, na stiahnutie šnúrkou
00* 12* 01

02

07

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan
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ŠILTOVKY & ŠATKY
Módny hit, ktorý ovládol svet, žije už viac ako
150 rokov. Pokrývka hlavy so šiltom sa po prvýkrát
objavila ako súčasť klubových dresov amerického
baseballu, aby hráčov chránila pred slnkom.
Závratnou rýchlosťou sa šiltovka s logom tímu

122

rozšírila medzi športových fanúšikov a postupne
sa stala bežným módnym doplnkom miliónov ľudí.
Šiltovka má dnes už niekoľko podôb, či už ide iba
o šilt, alebo šiltovku s ohnutým či rovným šiltom,
stále zostáva in.
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6P 305

UNISEX

šiltovka unisex
Brúsený keper, 100 % bavlna
340 g/m2, nastaviteľná
šesťpanelový strih
vystužené 2 predné panely
prešívaný, zľahka prehnutý šilt
obšité vetracie otvory
potiaca páska
veľkosť nastaviteľná mosadzným cvokom
00* 25

67

01

02 05* 14

15

44 09 06 62

92

39

16

6P KIDS 303

08 04 A2

11

07

13

43

KIDS

šiltovka detská

Brúsený keper, 100 % bavlna
340 g/m2, nastaviteľná
šesťpanelový strih
vystužené 2 predné panely
prešívaný, zľahka prehnutý šilt
obšité vetracie otvory
potiaca páska
veľkosť nastaviteľná suchým zipsom
00* 01

02 05* 15

62

92 04

11

07

30 64

5P 307

UNISEX

šiltovka unisex
Brúsený keper, 100 % bavlna
340 g/m2, nastaviteľná
päťpanelový strih
vystužený predný panel
prešívaný, zľahka prehnutý šilt
obšité vetracie otvory
potiaca páska
veľkosť nastaviteľná mosadzným cvokom
00* 25
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67

01

02 05* 14

44 09 06

16

08 04

11

07
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6P RAP 302

UNISEX

šiltovka unisex

Brúsený keper, 100 % bavlna
340 g/m2, nastaviteľná
šesťpanelový strih
vystužené 2 predné panely
prešívaný plochý šilt
obšité vetracie otvory
potiaca páska
veľkosť nastaviteľná plastovými patentkami
odnímateľná nálepka na šilte
00* 25

01

02 05* 07

5P RAP 301

UNISEX

šiltovka unisex

Brúsený keper, 100 % bavlna
340 g/m2, nastaviteľná
päťpanelový strih
vystužený predný panel
prešívaný plochý šilt
obšité vetracie otvory
potiaca páska
veľkosť nastaviteľná plastovými patentkami
odnímateľná nálepka na šilte
00* 25
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01

02 05* 09 06 92 96

11

07 40 64
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6P SANDWICH 306

UNISEX

LATINO 324

šiltovka unisex

šiltovka unisex

Brúsený keper, 100 % bavlna
340 g/m2, nastaviteľná

Plátnová väzba, 100 % bavlna
230 g/m2, nastaviteľná

šesťpanelový strih
vystužené 2 predné panely
prešívaný, zľahka prehnutý šilt s kontrastným pásikom
obšité vetracie otvory
potiaca páska
veľkosť nastaviteľná mosadzným cvokom

strih v štýle “military”
prešívaný, zľahka prehnutý šilt
potiaca páska
veľkosť nastaviteľná suchým zipsom
00* 51

01

UNISEX

02 05* 09 07

00* 25 00
67* 01 00
02* 00
05** 00
27* 08 04 00
07*
06* 16 00
08
00
00
00
00
00
02 00 00 08
01 01 00

CAMO LATINO C24

UNISEX

šiltovka unisex

Plátnová väzba, 100 % bavlna
230 g/m2, nastaviteľná

SUNVISOR 310

šilt unisex

Brúsený keper, 100 % bavlna
280 g/m2, nastavitelný

UNISEX

strih v štýle “military”
prešívaný, zľahka prehnutý šilt
potiaca páska
veľkosť nastaviteľná suchým zipsom
32

33

34

prešívaný, zľahka prehnutý šilt
froté potiaca páska
veľkosť nastaviteľná plastovou sponou
00* 01

02 05* 04 07

CLASSIC 304

UNISEX

klobúčik unisex

Brúsený keper, 100 % bavlna
260 g/m2, uni
obšité vetracie otvory
potiaca páska
lemované vnútorné švy
obvod 61 cm
00* 01
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02 05* 15

06 04 07
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FANCY 329

UNISEX

šatka unisex/detská

KIDS

Single Jersey, 100 % bavlna
160 g/m2, uni
trojuholníkový strih
okraje po obvode prešité
viacúčelové využitie
68 x 68 x 96 cm
00* 01

15

44 62 04

11

07

RELAX 327

UNISEX

šatka unisex/detská

KIDS

Interlok, 100 % polyester
120 g/m2, uni
trojuholníkový strih
rýchloschnúci materiál
obšitie pozdĺž celého obvodu
viacúčelové využitie
65 x 65 x 92 cm
00* 01

15

04 89

TWISTER 328

UNISEX

šatka unisex/detská

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

KIDS

tubulárny strih
rýchloschnúci materiál
viacúčelové využitie (varianty zobrazené na balení)
50 × 26 cm
00* 01 05* 44 90 07 89 64
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FROTÉ & TAŠKY
Doplnky sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej
potreby, alebo slúžia ako štýlová ozdoba
domácnosti. Dnešným uterákom so slučkami
predchádzali jemné a ľahké tkaniny, ktoré používali
už v 17. storočí v luxusných tureckých kúpeľoch, na
slávnostné účely. Dnes sa bez nich nezaobídeme

132

a sú vytkávané v najrôznejších vzoroch a tvaroch.
Takisto je to v prípade tašiek, ktoré po stáročia plnili
iba praktickú funkciu, dnes ich používame viac ako
módny doplnok. Nákupné tašky sa stali dokonca
jedným z najobľúbenejších reklamných predmetov.
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ENERGY 912

batoh unisex/detský

UNISEX

KIDS

HANDY 900

UNISEX

nákupná taška

Oxford, 100 % polyester
70 - 80 g/m2, uni

Plátnová väzba, 100 % bavlna
90 g/m2, uni

zatváranie na sťahovanie
2 polyesterové šnúrky vo farbe 01
reflexné prvky v dolných rohoch
vnútorné vrecko na zips 20 x 23 cm
rozmery batohu 45 x 34 cm

bavlnená tkaná taška v nižšej gramáži
praktická a skladná
dĺžka popruhov vhodná pre nosenie v ruke aj cez rameno
krížové prešitie popruhov pre vyššiu odolnosť
rozmery tašky 42 x 38 cm, popruhy 60 x 2,5 cm

00* 01

00* 10

93

14

44 92 90 07 49 89 64

EASYGO 922

UNISEX

01

93 05* 44 62

92

95 04 07 49 64

SHOPPER 921

UNISEX

nákupná taška

batoh unisex/detský

KIDS

Plátnová väzba, 100 % bavlna
195 g/m2, uni

Oxford, 100 % polyester
195 g/m2, uni

bavlnený tkaný batoh v strednej gramáži
zatváranie na sťahovanie
2 polyesterové šnúrky vo farbe povrchového materiálu
dolné rohy spevnené dvojtým materiálom a kovovými krúžkami
vnútorné vrecko na zips 20 x 23 cm
rozmery batohu 47 x 37 cm

bavlnená tkaná taška v strednej gramáži
praktická a skladná
dĺžka popruhov vhodná pre nosenie v ruke aj cez rameno
krížové prešitie popruhov pre vyššiu odolnosť
rozmery tašky 45 x 40 cm, popruhy 70 x 2,5 cm

00

*

10

01 05

*

00* 10

01

93 05* 44 62

92 04 07 49

44 92 04 07

SMART 911

UNISEX

CARRY 901

nákupná taška

nákupná taška

Plátnová väzba, 100 % polyester
40-50 g/m2, uni

Plátnová väzba, 100 % bavlna
280 g/m2, uni

praktická a ľahko zložiteľná do malej taštičky
dĺžka popruhov vhodná pre nosenie v ruke aj cez rameno
malá taštička vhodná pre uloženie drobností
okraje lemované povrchovým materiálom
rozmery tašky 40 x 40 cm, popruhy 50 x 3,5 cm

bavlnená tkaná taška vo vyššej gramáži
strih s bočnými dielmi
praktická a skladná
dĺžka popruhov vhodná pre nosenie v ruke aj cez rameno
krížové prešitie popruhov pre vyššiu odolnosť
rozmery tašky 43 x 43 x 12 cm, popruhy 70 x 2,5 cm

00* 01

44 59

92 90 07 49 89 64
00* 10
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UNISEX

01 05* 07

135

ORGANIC HAND TOWEL 916

malý uterák

UNISEX

ORGANIC

Froté, 100 % organická bavlna GOTS
450 g/m², 30 × 50 cm, bordura: 3,5 cm, 1,5 cm
certifikovaná organická bavlna
tkané froté vo vyššej gramáži
dekoratívna dvojitá bordúra
mäkký a vysoko savý materiál
etiketa použiteľná ako závesné pútko
darčekový predmet vhodný pre výšivku
00* 21

25

02

ORGANIC TOWEL 917

uterák

Froté, 100 % organická bavlna GOTS
450 g/m², 50 × 100 cm, bordura: 3,5 cm, 1,5 cm

UNISEX

ORGANIC

certifikovaná organická bavlna
tkané froté vo vyššej gramáži
dekoratívna dvojitá bordúra
mäkký a vysoko savý materiál
etiketa použiteľná ako závesné pútko
darčekový predmet vhodný pre výšivku
00* 21

25

02

ORGANIC BATH TOWEL 918

UNISEX

osuška

Froté, 100 % organická bavlna GOTS
450 g/m², 70 × 140 cm

ORGANIC

certifikovaná organická bavlna
tkané froté vo vyššej gramáži
dekoratívna dvojitá bordúra
mäkký a vysoko savý materiál
etiketa použiteľná ako závesné pútko
darčekový predmet vhodný pre výšivku
bordura: 3,5 cm, 1,5 cm
00* 21
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25

02
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TOWEL 450 903

UNISEX

HAND TOWEL 350 907

uterák

malý uterák

Froté, 100 % bavlna
450 g/m2, 50 × 100 cm, bordura 3,5 cm

Froté, 100 % bavlna
350 g/m2, 30 × 50 cm

bavlnené tkané froté vyššej gramáže
dekoratívna bordura na oboch stranách
mäkký a savý materiál
etiketa použiteľná ako závesné pútko
darčekový predmet vhodný pre výšivku

bavlnené tkané froté strednej gramáže
mäkký a savý materiál
etiketa použiteľná ako závesné pútko
darčekový predmet vhodný pre výšivku
00* 24 05* 16

00

*

25

01

02 05

*

44 06 92 04

A2

95 96

23

30

UNISEX

47

07 49

TOWEL 350 908

UNISEX

uterák

Froté, 100 % bavlna
350 g/m2, 50 × 100 cm

BATH TOWEL 450

905

osuška

Froté, 100 % bavlna
450 g/m2, 70 × 140 cm, bordura 3,5 cm

UNISEX

bavlnené tkané froté strednej gramáže
mäkký a savý materiál
etiketa použiteľná ako závesné pútko
darčekový predmet vhodný pre výšivku
00* 24 05* 16

95 96

23

30

47

bavlnené tkané froté vyššej gramáže
dekoratívna bordura na oboch stranách
mäkký a savý materiál
etiketa použiteľná ako závesné pútko
darčekový predmet vhodný pre výšivku
00* 25

01

02 05* 44 06 92 04

A2

07 49

BATH TOWEL 350 909

UNISEX

osuška

Froté, 100 % bavlna
350 g/m2, 70 × 140 cm

BAMBUSOVÉ PRODUKTY
Bambusové froté produkty nájdete na str. 197 pod značkou MALFINI Premium®

bavlnené tkané froté strednej gramáže
mäkký a savý materiál
etiketa použiteľná ako závesné pútko
darčekový predmet vhodný pre výšivku
00* 24 05* 16
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95 96

23

30

47
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PICCOLIO

®

For every moment

Piccolio®

Hľadáte odev v nekomplikovanom, ale pritom
kvalitnom spracovaní za výhodnú cenu? Tak potom je
pre Vás Piccolio tá správna voľba. Každý kúsok tejto
kolekcie je naviac prispôsobený tomu, aby ste ho
mohli ľahko využiť pre svoj branding a reklamu.

140

Preto všetky produkty majú odstrániteľnú papierovú
etiketu. Našim tričkám, polokošeliam, mikinám a
doplnkom jednoducho vdýchnete svoj firemný štýl,
prispôsobíte ich športovým a kultúrnym akciám alebo
si vytvoríte vlastnú značku v trendy odtieňoch.
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PARADE P71

UNISEX

tričko unisex

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % bavlna
135 g/m2, XS - 4XL
tubulárny strih
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
odtrhávací label
00

01

02 05

92

07

PAINT P73

UNISEX

tričko unisex
TEAR OFF

Single Jersey, 100 % bavlna
150 g/m2, XS - 4XL
tubulárny strih
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
odtrhávací label
02 60 93 05

00 03* 12* 67

01

92

07 40 64

16

04

11

14

15

44 28 06 29

PEAK P74
tričko unisex

UNISEX

TEAR OFF

Piccolio®

Single Jersey, 100 % bavlna
175 g/m2, XS - 4XL
tubulárny strih
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
odtrhávací label
00 03* 12* 01

02 05 06 04 07

* Zloženie sa môže líšiť: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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PIXEL P81

UNISEX

tričko unisex

TEAR OFF

Double Face, 100 % polyester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL len vo farbe 00)

EXTRA DRY

hladký rýchloschnúci materiál
strih s bočnými švami
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
ideálny pre šport a pohybové aktivity
odtrhávací label
00

01

44 90

91

PELICAN P72
tričko detské

KIDS

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % bavlna
4 roky/110 cm, 6 rokov/122 cm, 8 rokov/134 cm, 10 rokov/146 cm, 12 rokov/158 cm
135 g/m2
strih s bočnými švami
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
odtrhávací label
00

01

05

15

92

16

04 07 40 64

PROGRESS LS P75
UNISEX

tričko unisex
Single Jersey, 100 % bavlna
150 g/m2, XS -3XL (3XL len vo farbách 00, 01)

TEAR OFF

Piccolio®

tubulárny strih
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
dlhé rukávy
odtrhávací label
00 03* 12* 01

02 05 06 07

* Zloženie sa môže líšiť: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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JOY P21

MEN’S

polokošeľa pánska

DUO

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
170 g/m2, S - 4XL (4XL len vo farbách 00, 01)

TEAR OFF

strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1
léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
odtrhávací label
00

01

02 05

15

44 07

JOY P22
polokošeľa dámska
Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
170 g/m2, S - 3XL (3XL len vo farbách 00, 01)

WOMEN’S

DUO

TEAR OFF

zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov z rebrového úpletu 1:1
úzka léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
odtrhávací label
00

01

02 05 44 07 40

ZERO P41
mikina unisex

UNISEX

TEAR OFF

Piccolio®

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
50 % bavlna, 50 % polyester
260 g/m2, XS - 3XL
rovný strih s bočnými švami
spevnenie ramenných švov páskou
dolný lem, manžety a priekrčník z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnútorná strana nepočesaná
odtrhávací label
00

12* 01

02 05 06 07

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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SUNSHINE P31

UNISEX

šiltovka unisex

TEAR OFF

BUBBLE P93

UNISEX

nákupná taška

TEAR OFF

Keper, 100 % bavlna,
155 g/m², nastavitelná

Netkaná textília, 100 % polypropylén
90 g/m², uni

šesťpanelový strih
vystužené 2 predné panely
prešívaný, zľahka prehnutý šilt
obšité vetracie otvory
potiaca páska
veľkosť nastaviteľná suchým zipsom
odtrhávací label

praktická a skladná
dĺžka popruhu vhodná pre nosenie v ruke aj cez rameno
krížové prešitie popruhov pre vyššiu odolnosť
odtrhávací label
rozmery tašky 37 x 28 cm, popruhy 60 x 2,5 cm

00

01

02 05 06 62 04

11

batoh unisex/detský
Netkaná textília, 100 % polypropylén
90 g/m², uni
zatváranie na sťahovanie
2 polyesterové šnúrky vo farbe 01
spevnené dolné rohy dvojitým materiálom a kovovými krúžkami
odtrhávací label
rozmery batohu 47 x 36 cm
10

01

15

16

04 07 40

10

01

05

15

92

16

04 07

07

BEETLE P92

00

00

UNISEX

KIDS

TEAR OFF

BLOOM P91

UNISEX

nákupná taška

TEAR OFF

Netkaná textília, 100 % polypropylén
90 g/m², uni
praktická a skladná
dĺžka popruhu vhodná pre nosenie v ruke aj cez rameno
krížové prešitie popruhov pre vyššiu odolnosť
odtrhávací label
rozmery tašky 45 x 40 cm, popruhy 70 x 2,5 cm
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Piccolio®
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MALFINI
®
PREMIUM
In each detail

Keď ide o exkluzívne odevy, nie je priestor na
kompromisy. Značka Malfini Premium v sebe
odzrkadľuje najnovšie trendy, prím zohráva
excelentná kvalita a základom sú jedinečné
prírodné materiály. Totiž iba tak oslovíme Vás,
najnáročnejších zákazníkov. Prémiové outfity do
mesta, kancelárie alebo za zábavou si skombinujete
presne podľa svojho vkusu. Napríklad v živých
farbách, aktuálnych odtieňoch alebo nadčasových
neutrálnych tónoch.
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Všetky odevy značky Malfini Premium si Vás získajú
svojou kvalitou a moderným vzhľadom. Celá naša
ponuka je navrhnutá v duo koncepte, ľahko ju
potlačou alebo výšivkou prispôsobíte svojej firme
alebo klubu. Pôžitok z vynikajúcich materiálov tak
môžete dopriať členom svojho tímu, aj obchodným
partnerom a pritom posilňovať hodnotu
vlastnej značky.

MALFINI®
Premium

Pokiaľ patríte medzi priaznivcov výnimočných
prírodných vláken, bude pre Vás pravou voľbou
bavlna SUPIMA®. Táto odroda sa pestuje iba na
jednom percente pôdy z celkovej produkcie bavlny.

Má dva krát dlhšie a pevnejšie vlákna, než bežné
druhy a tak je mimoriadne odolná a hebká. Podobne
je to s prémiovou vlnou merino. Ovce, z ktorých
toto nadštandardné vlákno pochádza, žijú v
čistom horskom prostredí, čo ich jemnej vlne dáva
jedinečný charakter.
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MERINO

charakteristické vlastnosti
PRIEDUŠNOSŤ

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.

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

BREATHABLE

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

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.

REGULATION

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

ODOR RESISTANT

PRIRODZENÁ ELASTICITA

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.

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

ELASTANE

PRÍJEMNÁ PRI NOSENÍ

GENTLE

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

MALFINI®
Premium
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MERINO RISE 157

tričko pánske

Single Jersey, 100 % merino vlna,
17,5 µm, machine wash
190 g/m2, S - 3XL
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
12

01

tričko dámske

Single Jersey, 100 % merino vlna,
17,5 µm, machine wash
190 g/m2, XS -2XL
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
01

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

21

MERINO RISE 158

12

MEN’S

WOMEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

21
MALFINI®
Premium

154

155

EXCLUSIVE 153

MEN’S

tričko pánske

DUO

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

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
00 A4 83

01

02

93 A3

71

EXCLUSIVE 154

WOMEN’S

tričko dámske

DUO

Single Jersey, 100 % SUPIMA® bavlna
160 g/m2, XS - 2XL
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
00 A4 83

01

02

93 A3

71

MALFINI®
Premium

SUPIMA®
Značka predstavujúca najkvalitnejšiu bavlnu 1% svetovej produkcie. Jedná sa o druh Pima bavlny pestovanej
v USA s viac ako storočnou históriou. Jej unikátne dlhé vlákna sú dvakrát hrubšie oproti bežnej bavlne.
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157

ACTION 150

MEN’S

tričko pánske

DUO

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

ELASTANE

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
00 83
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ACTION 152

WOMEN’S

tričko dámske

DUO

Single Jersey,
95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
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
00 83

01
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93

70

85

71

ELASTANE

86

MALFINI®
Premium
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BRAVE 155

tričko pánske

MEN’S

DUO

Single Jersey,
95 % bavlna, 5 % elastan
160 g/m2, S - 3XL

ELASTANE

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
00 83

01

02

93

71

BRAVE 156

tričko dámske

DUO

Single Jersey,
95 % bavlna, 5 % elastan
160 g/m2, XS - 2XL
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
00 83

01

02

WOMEN’S

93

ELASTANE

71

MALFINI®
Premium
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FLASH 260

košeľa pánska

MEN’S

DUO

Plátnová väzba,
60 % bavlna, 40 % polyester, slim fit
105 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
00

01

82

27

FLASH 261

košeľa dámska

Plátnová väzba,
73 % bavlna, 24 % polyamid, 3 % elastan
110 g/m2, S - 2XL
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
00

01

82

WOMEN’S

DUO

ELASTANE

27

MALFINI®
Premium
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DYNAMIC 262

košeľa pánska

MEN’S

DUO

Plátnová väzba,
60 % bavlna, 40 % polyester, slim fit
105 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
00

01

82

27

DYNAMIC 263

košeľa dámska

Plátnová väzba,
73 % bavlna, 24 % polyamid, 3 % elastan
110 g/m2, S - 2XL
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
00

01

82

WOMEN’S

DUO

ELASTANE

27

MALFINI®
Premium
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COLLAR UP 256

MEN’S

polokošeľa pánska

DUO

Pique, 100 % bavlna
215 g/m2, S - 3XL
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
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COLLAR UP 257

polokošeľa dámska

WOMEN’S

DUO

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

WOMEN’S

šaty dámske

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

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

167

PERFECTION PLAIN 251

polokošeľa pánska

MEN’S

DUO

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

ELASTANE

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
93 00
70 00
71
00
01 00
02 00
12* 00
01 00
01

00

00

00

00

00

00

PERFECTION PLAIN 253

polokošeľa dámska

WOMEN’S

DUO

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

ELASTANE

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
93 00
70 00
71
00
01 00
02 00
12* 00
01 00
01

00

00

00

00

00

00

MALFINI®
Premium

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan
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GRAND 259

MEN’S

polokošeľa pánska

DUO

Single Jersey, 100 % mercerovaná bavlna
160 g/m2, S - 3XL
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
71
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GRAND 269

polokošeľa dámska

WOMEN’S

DUO

Single Jersey, 100 % mercerovaná bavlna
160 g/m2, XS - 2XL
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
71
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83 00
83 02
01

83

00

71

83

02

MALFINI®
Premium
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BOMBER 453

mikina pánska

MEN’S

DUO

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
100 % bavlna
320 g/m2, S - 3XL
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
12* 01

02

71

BOMBER 454

mikina dámska

WOMEN’S

DUO

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
100 % bavlna
320 g/m2, XS - 2XL
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
12* 01

02

71

MALFINI®
Premium

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

172

173

VOYAGE 452

mikina pánska

MEN’S

DUO

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
100 % bavlna
320 g/m2, S - 3XL
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
12* 01

02

71

VOYAGE 451

mikina dámska

WOMEN’S

DUO

Výplnková pletenina, vnútorná strana nepočesaná
100 % bavlna
320 g/m2, XS - 2XL
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
12* 01

02

71

MALFINI®
Premium

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

174

175

EVEREST 552

MEN’S

bunda pánska

EVEREST 553

vesta pánska
DUO

DUO

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

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

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)

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)
A4

A4

01

02 A3

bunda dámska

WOMEN’S

71

EVEREST 554

vesta dámska

WOMEN’S

DUO

Plátnová väzba, mikrovlákno 100 % polyamid;
výplň: 100 % polyester
XS - 2XL
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)
A4

02 A3

02 A3

DUO

Plátnová väzba, mikrovlákno 100 % polyamid;
výplň: 100 % polyester
XS - 2XL
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)
01

01

71

EVEREST 551

A4

MEN’S

01

02 A3

71

71

MALFINI®
Premium
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BAMBOO TOWEL 951

UNISEX

uterák

Froté, 70 % viskóza (bambus), 30 % bavlna
50 x 100 cm
450 g/m2, bordúra: 7,5 cm
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
21

00

27

26

BAMBOO BATH TOWEL 952

UNISEX

osuška

Froté, 70 % viskóza (bambus), 30 % bavlna
70 x 140 cm
450 g/m2, bordúra: 7,5 cm
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
21

00

27

26

MALFINI®
Premium

178
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RIMECK

®

Workwear made real

O pracovných odevoch nerozhodujú iba náročné
požiadavky profesionálov, ktorí ich dennodenne
nosia. Aj tu totiž vládnu módne trendy. Nie je sa
čo čudovať, veď v práci trávime veľkú časť dňa a
zaslúžime si vyzerať a cítiť sa dobre. Preto značku
Rimeck neustále posúvame dopredu, venujeme
sa dizajnu, vylepšujeme kvalitu, strih, funkčnosť
a hlavne bezpečnosť. Naša rada HIGH VISIBILITY
je ideálna všade tam, kde je ochrana pri zníženej
viditeľnosti úplne zásadná.

181
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Jej kvality napokon aj potvrdzuje certifikácia podľa
európskych štandardov. Nová kolekcia VERTEX
je potom perfektnou ukážkou, ako sa potreby
zákazníkov odrážajú na našich produktoch. Pri ich
navrhovaní sme nenechali nič náhode, nepripustili
sme žiadny kompromis. A tak, nech už Vás počas
pracovného nasadenia stretne čokoľvek, oceníte
ich odolnosť, šikovný dizajn a funkčné materiály.

VERTEX W55

zimná softshellová bunda pánska
Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; TPU membrána; Micro fleece: 100 % polyester,
antipilingová úprava; výplň, podšívka: 100 % polyester, vodeodolnosť 10 000 mm,
priedušnosť 4 000 g/m²/24 hod
320 g/m2, S - 3XL
3vrstvový zateplený softshell s membránou
termo reflexná zóna na zadnom diely
celozapínací zips s krytkou brady a chlopňou
odnímateľná, nastaviteľná kapucňa s podšívkou
kapucňa a dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
Vrecká s nepromokavým reverzným špirálovým zipsom
nakladané náprsné vrecka na zips
vnútorné náprsné vrecko na zips
vstup pre branding v bočnom šve podšívky
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
kontrastné prvky
vnútorný fleece s antipilingovou úpravou
94

01

93

pracovné nohavice pánske
Oxford, 66 % polyamid, 34 % bavlna, povrchová úprava odpudzujúca nečistotu
310 g/m2, 210 g/m² CORDURA® 100 % polyamid
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; predĺžené - 48, 50, 52, 54, 56, 58
povrchová úprava odpudzujúca nečistotu
tvarovaný elastický pásový golier
klin v rozkroku so 6 % elastanu
10 multifunkčných vreciek
vrecká pre vloženie chráničov kolien
odvetrávanie v zadnej časti kolien
plastové “D” pútko
pútko na kladivo
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01
kontrastné prvky
možnosť predĺženia dĺžky nohavíc
01

93

MEN’S

ELASTANE

ANTIPILLING

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

30°
WASH

23

VERTEX W07

94

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

MEN’S

ANTI-SOILING

40°
WASH

EN 14404 + A1

23

(type 2, only with A99)
1

SHIELD A99

chrániče kolien unisex
100 % polyethylén, uni, 1 ks = 1 pár, 170 x 240 mm (možnosť úpravy dĺžky)

NEW PRODUCT

UNISEX

ľahké, ergonomicky tvarované
určené pre umiestnenie do kolenných vreciek
vhodné pre prácu v kľaku
ochrana proti prepichnutiu
EN 14404 + A1

01

(type 2 only with W07, W08, W09)
1

182

183

RIMECK®

Nový produkt. Na sklade: tretí štvrťrok 2022.
NEW PRODUCT

VERTEX CAMO W56

NEW PRODUCT

zimná softshellová bunda pánska

MEN’S

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan; TPU membrána;
Micro fleece: 100 % polyester, antipilingová úprava;
výplň, podšívka: 100 % polyester,
vodeodolnosť 10 000 mm, priedušnosť 4 000 g/m²/24 hod
320 g/m2, S - 3XL
3vrstvový zateplený softshell s membránou
termo reflexná zóna na zadnom diely
celozapínací zips s krytkou brady a chlopňou
odnímateľná, nastaviteľná kapucňa s podšívkou
kapucňa a dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
Vrecká s nepromokavým reverzným špirálovým zipsom
nakladané náprsné vrecka na zips
vnútorné náprsné vrecko na zips
vstup pre branding v bočnom šve podšívky
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
kontrastné prvky
vnútorný fleece s antipilingovou úpravou
C1

ELASTANE

ANTIPILLING

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

30°
WASH

C2

VERTEX CAMO W09

NEW PRODUCT

pracovné nohavice pánske

Plátnová väzba, 65 % polyester, 35 % bavlna, povrchová úprava odpudzujúca nečistotu
280 g/m², 210 g/m² CORDURA® 100 % polyamid
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; predĺžené - 48, 50, 52, 54, 56, 58
povrchová úprava odpudzujúca nečistotu
tvarovaný elastický pásový golier
klin v rozkroku so 6 % elastanu
10 multifunkčných vreciek
vrecká pre vloženie chráničov kolien
odvetrávanie v zadnej časti kolien
plastové “D” pútko
pútko na kladivo
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01
kontrastné prvky
možnosť predĺženia dĺžky nohavíc
C1

MEN’S

ANTI-SOILING

40°
WASH

EN 14404 + A1

C2

(type 2, only with A99)
1

184
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RIMECK®

Nový produkt. Na sklade: tretí štvrťrok 2022.
NEW PRODUCT

VERTEX W41

NEW PRODUCT

stretch fleece pánsky

MEN’S

Stretch fleece, 95 % micro polyester, 5 % elastan
280 g/m2, S - 3XL
hladký strečový rýchloschnúci materiál
rovný strih s bočnými švami
celozapínací reverzný špirálový zips s krytkou brady
vnútorný priekrčník začistený páskou
raglánové rukávy
mankiety z otworem na kciuk
vrecká na zips
lemovanie elastickým pásikom
kontrastné prvky
pútko na zavesenie
94

01

93

WARM

ELASTANE

EXTRA DRY

30°
WASH

23

VERTEX W08

NEW PRODUCT

pracovné džínsy pánske

Keper, 100 % bavlna, povrchová úprava odpudzujúca nečistotu, CORDURA® 100 % Polyamid
430 g/m², 210 g/m² CORDURA® (iba farba A9)
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; predĺžené - 48, 50, 52, 54, 56, 58
povrchová úprava odpudzujúca nečistotu
tvarovaný elastický pásový golier
klin v rozkroku so 6 % elastanu
10 multifunkčných vreciek
vrecká pre vloženie chráničov kolien
odvetrávanie v zadnej časti kolien
plastové “D” pútko
pútko na kladivo
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01 (iba farba A9)
kontrastné prvky
možnosť predĺženia dĺžky nohavíc

MEN’S

ANTI-SOILING

40°
WASH

EN 14404 + A1

A8 A9

(type 2, only with A99)
1
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Nový produkt. Na sklade: tretí štvrťrok 2022.
NEW PRODUCT

WOODY W51

Pracovná bunda pánska

Keper, 100 % bavlna
270 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
celozapínací kostený zips s chlopňou
záhyby na zadnom diele
8 multifunkčných vreciek
mechové vrecká s chlopňou a lištové vrecká na zips
manžety rukávov z rebrového úpletu s 3 % elastanu
dolný okraj stiahnutý pruženkou v bočnej časti
kovové “D” pútko na kľúče a ID karty
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky

pútko na zavesenie
golierik a chlopňa
s patentkami

MEN’S

60°

Pracovná bunda pánska

WASH

Plátnová väzba, 65 % polyester, 35 % bavlna
CORDURA® 100 % polyamid
270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
celozapínací kostený zips s krytkou brady a chlopňou
7 multifunkčných vreciek
mechové vrecká s chlopňou a lištové vrecká na zips
vrecko na rukáve
manžety rukávov z rebrového úpletu s 3 % elastanu
dolný okraj nastaviteľný cvokmi v bočnej časti
kovové “D” pútko na kľúče a ID karty
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01

uzatvárateľné
multifunkčné vrecká –
na mobil, perá,
osobné veci

02
01
01 94
01

RANGER W53

pútko na zavesenie
MEN’S

stojačik a chlopňa
s patentkami

40°
WASH

CORDURA® v oblasti
paží a ramien

uzatvárateľné
multifunkčné vrecká –
na mobil, perá,
osobné veci

01

02
01
01 94
01

WOODY W52

Pracovná vesta pánska

Keper, 100 % bavlna
270 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
celozapínací kostený zips s chlopňou
záhyby na zadnom diele
8 multifunkčných vreciek
mechové vrecká s chlopňou a lištové vrecká na zips
dolný okraj stiahnutý pruženkou v bočnej časti
kovové “D” pútko na kľúče a ID karty
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky

pútko na zavesenie
MEN’S

golierik a chlopňa
s patentkami

uzatvárateľné
multifunkčné vrecká –
na mobil, perá,
osobné veci

60°

01

RANGER W54

Pracovná vesta pánska

WASH

Plátnová väzba, 65 % polyester, 35 % bavlna
CORDURA® 100 % polyamid
270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
celozapínací kostený zips s krytkou brady a chlopňou
6 multifunkčných vreciek
mechové vrecká s chlopňou a lištové vrecká na zips
dolný okraj nastaviteľný cvokmi v bočnej časti
kovové “D” pútko na kľúče a ID karty
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01

pútko na zavesenie
MEN’S

stojačik a chlopňa
s patentkami

40°
WASH

CORDURA®
v oblasti ramien

uzatvárateľné
multifunkčné vrecká –
na mobil, perá,
osobné veci

02
01
01 94
01

01

02
01
01 94
01
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01

WOODY W02

Pracovné nohavice s trakmi pánske
Keper, 100 % bavlna
270 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
pružná guma v zadnej časti pásového goliera
zapínanie na gombíky v bočnej časti
traky s elastickým dielom nastaviteľné prackou
8 multifunkčných vreciek
zdvojený materiál v oblasti kolien a sedu
plastové “D” pútko a karabína na kľúče a ID karty
pútko na kladivo
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky

MEN’S

nastaviteľné
elastické traky

60°

01

Pracovné nohavice s trakmi pánske

WASH

zapínanie na gombíky
v bočnej časti

pružná guma v zadnej časti pásového goliera
zapínanie na gombíky v bočnej časti
traky s elastickým dielom nastaviteľné prackou
14 multifunkčných vreciek
zdvojený materiál v oblasti kolien
plastové “D” pútko a karabína na kľúče a ID karty
pútko na kladivo
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01

multifunkčné vrecká –
na mobil, perá, meter,
osobné veci
pútko na kladivo

zdvojený materiál v oblasti
kolien a sedu

02
01
01 94
01

WOODY W01

MEN’S

Pracovné nohavice pánske

nastaviteľné
elastické traky

60°

pružná guma v bočnej časti pásového goliera
7 multifunkčných vreciek
zdvojený materiál v oblasti kolien a sedu
plastové “D” pútko a karabína na kľúče a ID karty
pútko na kladivo
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
02
01
01 94
01

01

multifunkčné vrecká –
na mobil, perá, meter,
osobné veci
pútko na kladivo

zdvojený materiál
v oblasti kolien a sedu

40°
WASH

zapínanie na gombíky
v bočnej časti
multifunkčné vrecká –
na mobil, perá,
meter, osobné veci

pútko na kladivo

CORDURA®
oblasti kolien a vreciek

01

RANGER W03

MEN’S

Pracovné nohavice pánske

40°

WASH

Keper, 100 % bavlna
270 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

MEN’S

Plátnová väzba, 65 % polyester, 35 % bavlna
CORDURA® 100 % polyamid
270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

02
01
01 94
01

RANGER W04

WASH

Plátnová väzba, 65 % polyester, 35 % bavlna
CORDURA® 100 % polyamid
270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
pružná guma v bočnej časti pásového goliera
10 multifunkčných vreciek
zdvojený materiál v oblasti kolien
plastové “D” pútko a karabína na kľúče a ID karty
pútko na kladivo
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01

multifunkčné vrecká –
na mobil, perá, meter,
osobné veci
pútko na kladivo

CORDURA®
oblasti kolien a vreciek

02
01
01 94
01
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01

WOODY W05

MEN’S

Šortky pánske

60°
WASH

Keper, 100 % bavlna
270 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
pružná guma v bočnej časti pásového goliera
7 multifunkčných vreciek
zdvojený materiál v oblasti sedu
plastové “D” pútko a karabína na kľúče a ID karty
pútko na kladivo
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky

multifunkčné vrecká –
na mobil, perá, meter,
osobné veci
pútko na kladivo

zdvojený
materiál sedu

02
01
01 94
01

01

RANGER W06

MEN’S

Šortky pánske

40°
WASH

Plátnová väzba, 65 % polyester, 35 % bavlna
CORDURA® 100 % polyamid
270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
pružná guma v bočnej časti pásového goliera
10 multifunkčných vreciek
plastové “D” pútko a karabína na kľúče a ID karty
pútko na kladivo
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01

multifunkčné vrecká –
na mobil, perá, meter,
osobné veci
CORDURA®
v oblasti vreciek
pútko na kladivo

02
01
01 94
01
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01

RESIST LS R05

UNISEX

tričko unisex

60°
95°
WHITE

01

02 05 06 04

11

02 05 06 04

11

95°
WHITE

07

MEN’S

DUO

Single Jersey, 100 % predzrazená bavlna
160 g/m2, S - 4XL

60°
COLOR

95°

predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
prateľné na 95 °C (biele) a 60 °C (farebné)
strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
02 05

01

60°
COLOR

07

tričko pánske

01

Single Jersey, 100 % predzrazená bavlna
200 g/m2, S - 4XL

00 94

RESIST R01

00 94

DUO

predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
prateľné na 95 °C (biele) a 60 °C (farebné)
strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
spevnenie ramenných švov páskou

predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
prateľné na 95 °C (biele) a 60 °C (farebné)
strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
dlhé rukávy s manžetou
manžeta z rebrového úpletu 1:1

MEN’S

tričko pánske

COLOR

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

00 94

RESIST HEAVY R03

15

06 95 04

11

WHITE

RESIST HEAVY R04

WOMEN’S

tričko dámske

DUO

Single Jersey, 100 % predzrazená bavlna
200 g/m2, S - 3XL
predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
prateľné na 95 °C (biele) a 60 °C (farebné)
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
rukávy kratšej dĺžky

07

RESIST R02

60°
COLOR

95°
WHITE

WOMEN’S

tričko dámske

00 94

01

02 05 06 04

11

07

DUO

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

60°
COLOR

95°

predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
prateľné na 95 °C (biele) a 60 °C (farebné)
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
rukávy kratšej dĺžky
00 94

02 05

15

06 95 04

11

07

PREDZRAZENÁ BAVLNA
Behom výrobného procesu bavlnených produktov dochádza k zmenšeniu priestoru medzi jednotlivými vláknami a
tým sa eliminuje riziko zmrštenia textílie pri pracom a sušiacom cykle. Tento proces umožňuje finálny výrobok prať na
vysoké teploty, pričom sa umožňuje odstránenie všetkých nečistôt a baktérií.
47
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01

WHITE

BASE R06

NEW PRODUCT

tričko unisex

40°
WASH

odolné, ideálne do pracovného prostredia
strih s bočnými švami
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
spevňujúca páska od ramena k ramenu
12* 01

02 05 06

11

30°
WASH12
COLOUR

07

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
200 g/m2, S - 3XL
odolná, ideálna do pracovného prostredia
strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov s dvojitým reliéfnym pásikom z rebrového úpletu
léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
00

RECALL R07

NEW PRODUCT

tričko unisex

12* 01

02 05 06

11

40°
WASH

odolné, ideálne do pracovného prostredia
strih s bočnými švami
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
spevňujúca páska od ramena k ramenu
02 05 06

11

RESERVE R23

07

Nový produkt.
* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza

30°
WASH12
COLOUR

NEW PRODUCT

30°
WASH12
COLOUR

odolná, ideálna do pracovného prostredia
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
golierik a lemy rukávov s dvojitým reliéfnym pásikom z rebrového úpletu
úzka léga s 5 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
12* 01

02 05 06

11

DUO

40°
WASH

30°
WASH12
COLOUR

07

Nový produkt.
NEW PRODUCT

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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40°
WASH

WOMEN’S

Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester
200 g/m2, XS - 2XL

00

NEW PRODUCT

DUO

polokošeľa dámska

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

12* 01

MEN’S

07

UNISEX

00

NEW PRODUCT

polokošeľa pánska
UNISEX

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

00

RESERVE R22

EFFECT 530

UNISEX

fleece unisex

40°
WASH

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava;
doplnkový materiál: plátnová väzba, 100 % polyamid
360 g/m2, S - 3XL

ANTIPILLING

vysoko hrejivý materiál
ramená a lakte kryté nepremokavou, oderuodolnou tkaninou
vnútorný priekrčník začistený páskou vo farbe povrchového materiálu
celozapínací kostený zips
vrecká s kosteným zipsom
rukávy zakončené manžetou
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
antipilingová úprava z oboch strán
36
01 94
01

01
01

02
01

93
01 05
01 06
01 69
01

27
01

11
01

07
01

23
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

JACKET HI-Q 506

NEW COLOUR

fleece unisex

UNISEX

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
Doplnkový materiál: Rip Stop, 100 % polyamid, vnútorný PU záter
360 g/m2, S - 3XL

40°
WASH

ANTIPILLING

vysoko hrejivý materiál
ramená kryté nepremokavou, oderuodolnou tkaninou
celozapínací kostený zips
vrecká s kosteným zipsom
dolný lem stiahnutý pruženkou
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
antipilingová úprava z vonkajšej strany
00
01 36
01 94
01

01
01

02
01 05
01 06
01 69
01

11
01

07
01

23
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

RIP STOP
Veľmi pevná pravidelne sa opakujúca väzba. Do hladkej tkaniny sú v odstupoch 5 - 8 mm zatkané hrubšie
osnovné a útkové nite. Povrch získava efekt mriežkovanej štruktúry. Táto pomyselná mriežka zásadne zvyšuje
odolnosť tkaniny proti natrhnutiu a oderu.
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RIMECK®

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

NEXT 518

NEW COLOUR

fleece vesta unisex

UNISEX

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
280 g/m2, XS - 4XL (4XL len vo farbách 00, 01, 02, 05, 23)
hrejivý materiál
celozapínací špirálový zips
lištové vrecká so špirálovým zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
antipilingová úprava z vonkajšej strany

00 36 94

01

02 05

14

69 06 62

39

40°
WASH

ANTIPILLING

95

11

07

23

JACKET 501

MEN’S

fleece pánsky

DUO

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava,
280 g/m2, S - 4XL (4XL len vo farbách 01, 02, 05, 23, 94)
hrejivý materiál
celozapínací kostený zips
vrecká s kosteným zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov stiahnuté pruženkou
antipilngová úprava z vonkajšej strany

40°
WASH

ANTIPILLING

49
00 36 94

CASUAL 550

softshellová bunda pánska
Pletený softshell: 100 % polyester; micro fleece - 100 % polyester
Softshell: 96 % polyester, 4 % elastan; micro fleece - 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester
350 g/m2, S - 3XL
2vrstvový softshell
kombinácia pleteného a hladkého materiálu
celozapínací reverzný špirálový zips
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
vrecko na rukáve
2 vnútorné vrecká
kontrastné prvky
vnútorný fleece s antipilingovou úpravou

MEN’S

40°
WASH

01

02 05

14

06 69 62

95

11

07

23

JACKET 504

WOMEN’S

fleece dámsky

DUO
SOFTSHELL

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
280 g/m2, XS - 2XL

40°
WASH

hrejivý materiál
ľahko vypasovaný strih
celozapínací kostený zips
vrecká s kosteným zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov stiahnuté pruženkou
antipilngová úprava z vonkajšej strany

00 36 94

01

02 05

14

06 39

62

95

ANTIPILLING

11

07

23

84
01 80
01
01

01

Nová barva.
Novinka.
Bližšie
Bližšíinformácie
informaceo otermíne
termínunaskladnenia
naskladnění Vám poskytne obchodné
obchodní oddělení.
oddelenie.
NEW COLOUR
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HV DROP 5V3

NEW PRODUCT

softshellová bunda pánska

Softshell: 100 % polyester; priedušná membrána; micro fleece,
100 % polyester, vodeodolnosť 14 000 mm, priedušnosť 2 000 g/m²/24 hod
300 g/m2, M - 4XL
odev s vysokou viditeľnosťou v dojfarebnom prevedení
3vrstvový softshell s membránou
vodeodolný, priedušný, fluorescenčný materiál
segmentové retroreflexné pruhy
sedlo na zadnom diele
celozapínací reverzný špirálový zips s krytkou brady
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
lištové vrecká s reverzným špirálovým zipsom
náprsné vrecko
vnútorné náprsné vrecko na zips so vstupom pre branding
tvarovaný a mierne predĺžený zadný diel
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
pútko na zavesenie
vnútorný fleece s antipilingovou úpravou
certifikácia podľa noriem EN ISO 20 471 (trieda 3) a EN ISO 13 688
97

98

3

UNISEX

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

EN ISO 20471
EN ISO 13688

Nový produkt. Na sklade: tretí štvrťrok 2022.

NEW PRODUCT
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HV GUARD 4 in 1 5V2

bunda unisex

UNISEX

WINDPROOF

Vrchná bunda: Oxford, 100 % polyester
s PU úpravou, retroreflexné pruhy 3M
210 g/m²
Vnútorný fleece: Fleece, 100 % polyester,
antipilingová úprava z oboch strán, retroreflexné pruhy 3M
280 g/m2, M - 4XL
odev s vysokou viditeľnosťou
viacúčelové použitie 4 v 1 v dvojfarebnom prevedení

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1

ANTIPILLING

97 98
02
02
02

3

2

1

02

Vrchná bunda:
odolný fluorescenčný materiál
certifikované retroreflexné pruhy 3M
celozapínací kostený zips s chlopňou
odnímateľná kapucňa s vystuženým šiltom, skrytá v golieri
kapucňa a dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
odnímateľné rukávy
lemy rukávou stiahnuté pruženkou, nastaviteľné suchým zipsom
mechové vrecká s chlopňou a bočné vrecká
náprsné vrecko na zips s chlopňou
vrecko na ID kartu a perá
podlepené švy
vstup pre branding v podšívke
certifikácia podľa noriem EN ISO 20471 (trieda 2, 3),
EN 343+A1 (trieda 3:1) a EN ISO 13688
3
1

3

1

with
sleeves

with
sleeves

without
sleeves

EN 343+A1
EN ISO 20471
EN ISO 13688

Vnútorný fleece:
odnímateľná vnútorná fleecová bunda
hrejivý fluorescenčný materiál
certifikované retroreflexné pruhy 3M
celozapínací kostený zips
vrecká s kosteným zipsom
lemovanie elastickým pásikom
antipilngová úprava z oboch strán
certifikácia podľa noriem EN ISO 20471 (trieda 3) a EN ISO 13688
2

HV ESSENTIAL 4V6

mikina unisex

UNISEX

40°
WASH

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná
100 % polyester, retroreflexné pruhy 3M,
300 g/m2, M - 3XL
odev s vysokou viditeľnosťou
hladký fluorescenčný materiál
vnútorná strana počesaná
certifikované retroreflexné pruhy 3M
rovný strih s bočnými švami
dolný lem, manžety a priekrčník z rebrového úpletu 1:1
certifikácia podľa noriem EN ISO 20471 (trieda 3) a EN ISO 13688
97

98

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

HV FLEECE JACKET 5V1

fleece unisex

UNISEX

40°
WASH

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
retroreflexné pruhy 3M
280 g/m2, M - 3XL

ANTIPILLING

odev s vysokou viditeľnosťou
hrejivý fluorescenčný materiál
certifikované retroreflexné pruhy 3M
celozapínací kostený zips vo farbe 01
lištové vrecká s kosteným zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov stiahnuté pruženkou
antipilngová úprava z vonkajšej strany
certifikácia podľa noriem EN ISO 20471 (trieda 3) a EN ISO 13688
97

98

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN ISO 13688

with
sleeves
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HV DRY 1V8

tričko unisex

UNISEX

EXTRA DRY

Grid knit, 100 % polyester, segmentové retroreflexné pruhy
150 g/m2, S - 3XL

40°
WASH

odev s vysokou viditeľnosťou
rýchloschnúci fluorescenčný materiál
segmentové retroreflexné pruhy
strih s bočnými švami
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
certifikácia podľa noriem EN ISO 20471 (trieda 2) a EN ISO 13688
97

98

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

HV PROTECT 1V9

tričko unisex

UNISEX

40°
WASH

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, retroreflexné pruhy 3M
175 g/m2, S - 3XL
odev s vysokou viditeľnosťou
vonkajšia strana fluorescenčný polyester
vnútorná strana bavlnená
certifikované retroreflexné pruhy 3M
strih s bočnými švami
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
certifikácia podľa noriem EN ISO 20471 (trieda 2) a EN ISO 13688
97

98

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

HV RUNWAY 2V9

polokošela unisex

UNISEX

40°
WASH

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, retroreflexné pruhy 3M
175 g/m2, S - 3XL
odev s vysokou viditeľnosťou
vonkajšia strana fluorescenčný polyester
vnútorná strana bavlnená
certifikované retroreflexné pruhy 3M
strih s bočnými švami
golierik s kontrastným pásikom z rebrového úpletu 1:1
léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
certifikácia podľa noriem EN ISO 20471 (trieda 2) a EN ISO 13688
97

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688
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98

HV BRIGHT 9V3

Bezpečnostná vesta unisex

UNISEX

40°
WASH

HV TWISTER 3V8

Šatka unisex

Osnovná pletenina, 00 % polyester, retroreflexné pruhy
120 g/m2, M (VP 160 - 176 cm), 2XL (VP 184 - 192 cm)

Single Jersey, 100 % polyester, retroreflexné pruhy
190 g/m2, uni

odev s vysokou viditeľnosťou
zapínanie na suché zipsy
lemovanie pásikom vo farbe 01
retroreflexné pruhy
certifikácia podľa noriem EN ISO 20471 (trieda 2) a EN ISO 13688

tubulárny strih so švom
rýchloschnúci fluorescenčný materiál
retroreflexné pruhy
okraje po obvode prešité
viacúčelové využitie (varianty zobrazené na balení)
50 × 26 cm

97

98

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

97

HV BRIGHT 9V4

Bezpečnostná vesta detská

KIDS

40°

HV PRACTIC 5V9

Fleece čiapka unisex

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava,
240 g/m2, uni, obvod 55 cm

odev s vysokou viditeľnosťou
zapínanie na suché zipsy
lemovanie pásikom vo farbe 01
retroreflexné pruhy
certifikácia podľa noriem EN 1150

2 v 1 - čiapka a nákrčník
hrejivý fluorescenčný materiál
z jednej strany na stiahnutie šnúrkou vo farbe 01
antipilngová úprava z vonkajšej strany
97

UNISEX

40°

ANTIPILLING

98

EN 1150

HV ENERGY 9V2

UNISEX

HV REFLEX 3V5

KIDS

Oxford, 100 % polyester,retroreflexný pruh
70 - 80 g/m2, uni
fluorescenčný materiál
zatváranie na sťahovanie
2 polyesterové šnúrky v sivej farbe
retroreflexný pruh
reflexné prvky v dolných rohoch
vnútorné vrecko na zips 20 x 23 cm
rozmery batohu 45 x 34 cm

UNISEX

Čiapka unisex

batoh detský/unisex

97

40°
WASH

WASH

Osnovná pletenina, 100 % polyester, retroreflexné pruhy,
120 g/m2, 4-6 rokov/104-128 cm, 6-8 rokov/116-140 cm

98

KIDS

98

WASH

97

UNISEX

40°
WASH

Keper, 50 % bavlna, 50 % polyester, retroreflexné pruhy
240 g/m2, nastaviteľná

EXTRA DRY

šesťpanelový strih
rýchloschnúci fluorescenčný materiál
retroreflexná páska na šilte a zapínaní
vystužené 2 predné panely
prešívaný, zľahka prehnutý šilt
obšité vetracie otvory
potiaca páska
veľkosť nastaviteľná suchým zipsom

98
97
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DOPLNKOVÝ MATERIÁL
DARČEKOVÁ KRABICA
S VEKOM CT1
trojvrstvová lepenka 1,01 E
vyrobená z recyklovaného
papiera
310 × 250 × 25 mm (min. 1 ks)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 ks)

PP/PE VRECÚŠKO
S LEPIACOU
CHLOPŇOU BAG/BGE
polypropylén (PP), hrúbka 0,03 mm
/ polyetylén (PE), hrúbka 0,04 mm
300 × 400 mm, 400 × 500 mm
(min. 100 ks)

DARČEKOVÁ KRABICA
S VEKOM CT1
trojvrstvová lepenka 1,01 E
vyrobená z recyklovaného papiera
310 × 250 × 25 mm (min. 1 ks)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 ks)

KARTÓN CT6

LEPIACA PÁSKA CT7

päťvrstvová lepenka
F1 = 395 × 295 × 135 mm (min. 80 ks)
F2 = 385 × 285 × 210 mm (min. 40 ks)
F3 = 385 × 285 × 290 mm (min. 40 ks)
F4 = 585 × 385 × 280 mm (min. 30 ks)
F5 = 585 × 385 × 330 mm (min. 30 ks)
F6 = 585 × 385 × 380 mm (min. 30 ks)
F7 = 585 × 385 × 430 mm (min. 30 ks)
F8 = 585 × 385 × 480 mm (min. 30 ks)
F9 = 585 × 385 × 530 mm (min. 20 ks)

biaxiálne orientovaná
polypropylénová fólia (BOPP)
šírka 75 mm, návin 60 mm
(min. 1 ks)

trojvrstvová lepenka
F0 = 305 × 215 × 120 mm (min. 80 ks)

210
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MARKETINGOVÁ
podpora

ONLINE PODPORA
Prepojenie nášho e-shopu s vašim e-shopom.
Cez 6000 produktových fotografií v najvyššej kvalite.
Vizualizácia produktov s vašou grafikou.
Online katalóg pre vašich zákazníkov.
Tvorba vlastného newslettru a cenových ponúk.

-25 %

VZOROVÁ SADA
Vlastný mix produktov MALFINI®
a MALFINI Premium® so ZĽAVOU 25%.
Ako nakúpite vzorovú sadu:
Minimálny počet vybraných produktov je 10 ks
(maximálne1 ks od farby a veľkosti)
Vlastnú vzorovú sadu je možné za vyššie uvedených
podmienok objednať až 4x ročne.
Objednávky sú možné prostredníctvom nášho
obchodného oddelenia (e-mailom na
predaj@malfini.com)

212
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POTLAČ
& výšivka

DIGITÁLNA POTLAČ
Ideálna technológia pre zákazky na potlač v nízkom náklade. Priamu potlač textilu realizujeme na najmodernejšej tlačiarni KORNIT®.
Tlačí sa špeciálnymi pigmentovanými atramentami na vodnej báze. Potlač je vo fotografickej kvalite a rozlíšení. Garantovaná
odolnosť potlače voči praniu je do 40°C. Textil je možné žehliť na rubovej strane.

SUBLIMAČNÁ POTLAČ
Vhodná pre textílie obsahujúce aspoň 65% syntetických vlákien. Disperzné farbivo sa potlačí na sublimačný papier, z ktorého je prenesený
pomocou tlaku a tepla na textíliu aj pomocou pár. Potlač sa nemusí fixovať, stálosť farieb je veľmi dobrá, napodobeniny (podstatne
drahšieho) pestro tkaného tovaru sú sotva rozoznateľné od originálu. Naviac sú zachované pôvodné vlastnosti materiálu, ako priedušnosť a
prateľnosť. Táto metóda potlače je veľmi vhodná ako na prenesenie fotografií tak aj grafiky. Vhodná pre kusovú aj sériovú výrobu.
SIEŤOTLAČ
Najstaršia a doposiaľ najefektívnejšia technológia potlače textilu. Realizujeme ju strojovo, čím dosahujeme vysokej dennej
produkcie (až 15 000 potlačí) a rovnakú kvalitu potlače v priebehu celej realizácie zákazky na potlač. Touto technológiou sme
schopní zrealizovať prakticky všetky tlačové motívy, od jednoduchých a jednofarebných, až po fotorealistické. Garantovaná
odolnosť potlače voči praniu je do 40°C. Potlač je možné žehliť na rubovej strane.
TRANSFÉROVÁ POTLAČ
Jedna z metód potlače, pri ktorej sa najprv motív potlačí na špeciálnu transferovú fóliu, potom pretlačí lepidlom a následne sa
pomocou tepla a tlaku prenesie na textil. Použiteľná na všetky typy textilu. Používa sa predovšetkým pre tlač na produkty, ktoré
nie je možné potlačiť priamo. Nie je možné aplikovať na vodeodolné materiály. Potlač je možné žehliť na rubovej strane.

LISOVANIE
Vhodné pre produkty zo 100% bavlny bez gombíkov a zipsov, ktoré by sa tlakom mohli poškodiť. Táto technológia umožňuje
zalisovať produkty do Vami zvoleného tvaru a urobiť z nich týmto spôsobom neobvyklý darček či reklamný predmet. Môžete voliť z
knižnice tvarov alebo zaslať Váš vlastný návrh.

TRBLIETAVÉ KAMIENKY
Špeciálnu technológiu je možné použiť v ľubovoľnej veľkosti motívu alebo farebnej kombinácii. Kamienky sú k dispozícii v čírej aj
nepriehľadnej variante, na výber je i veľkosť – 1,5 až 8mm. Minimálny odber je 200 kusov textilu s aplikáciou. Produkty zdobené
týmto spôsobom perte na rube pri 40°C.

214

LASEROVÉ GRAVÍROVANIE
Novodobá technológia umožňujúca rezanie vrstiev textilného materiálu laserovým lúčom. Jedinečná, zatiaľ neopozeraná
technológia brandingu fleecových produktov. Výsledný motív je do textilu vypálený (je plastický) a vydrží teda navždy. Vzhľadom k
tomu, že nedochádza k žiadnemu nanášaniu farieb či nití, tak je výsledná grafika iba jednofarebná, teda vo farbe textilu.

VÝŠIVKA / APLIKOVANÁ VÝŠIVKA
Veľmi kvalitný spôsob prezentácie motívu, loga či sloganu na textilných produktoch. Aby sme mohli vyšiť určitý motív na produkt,
je potreba vytvoriť vyšívací muster. Pre tvorbu tohoto mustra musíme dostať kvalitnú dátovú predlohu (.tif, .cdr, .pdf, .ai, .epg)
a potom je Váš motív prenesený do programu vyšívacieho stroja. Motív sa vyšíva priamo na produkt alebo je možné vytvoriť
aplikovanú výšivku, ktorá je následne našitá alebo nalepená na produkt.
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MATERIÁLY

Väzby a úpravy
SYNTETICKÉ MATERIÁLY
ELASTAN
Jedná sa o veľmi jemné, pevné, pružné polyuretanové vlákno. Základnou vlastnosťou je vysoká pružnosť. Elastan je možné bez porušenia
natiahnuť až na troj až sedemnásobok svojej pôvodnej dĺžky. Vždy sa používa v kombinácii s ďalšími materiálmi, zaisťuje stálosť tvaru,
zvýšenie pružnosti a zníženie krčivosti finálneho produktu. Elastan je náchylný vysokým teplotám.

POLYESTER
Syntetické vlákno vyrábané modifikáciou vstupného materiálu. Je veľmi pevné, teda je možné vytvoriť silné, či veľmi jemné vlákno (micro
polyester). Materiál je odolný, rýchloschnúci, ľahký na údržbu. Je vhodný pre šport a pohybové aktivity. Mechanicke a chemicke upravy
ovplyvňuju vlastnosti finalneho produktu.

POLYAMID
Polyamidové vlákno je vyrábané podobne ako polyesterové. Materiál je odolný, ľahký na údržbu, dobre drží tvar a rýchlo schne keďže
má malú nasiakavosť. Má 2× väčšiu odolnosť voči oderu ako polyester. Rovnako ako pri polyesteri je možné vytvoriť veľmi jemné, či
silné a odolné vlákna. Mechanické a chemické úpravy ovplyvňuju vlastnosti finálneho produktu.

PRÍRODNÉ MATERIÁLY
BAVLNA
Najobľúbenejší prírodný materiál v odevnom priemysle. Bavlna je charakteristická vlastnosťami ako jemnosť, poddajnosť, pevnosť,
dobrá savosť a priedušnosť. Je príjemná na dotyk a odolá vyšším teplotám. Často sa používa v kombinácii so syntetickými
materiálmi, či elastanom.

Polypropylenové vlákna sa vďaka hladkému a tvrdému povrchu vyznačujú vysokou odolnosťou voči oderu. Vlákna vykazujú
dobré hydrofóbne vlastnosti, ktoré veľmi nízkou absorpciou vody uchovávajú pevnosť a rozmerovú stálosť materiálu aj vo vlhkom
prostredí. Finálny materiál je ľahký a vykazuje dobré termoizolačné vlastnosti.

POLYETHYLÉN

ORGANICKÁ BAVLNA

V súčasnosti najpoužívanejší polymér na svete vyznačujúci sa vysokou pevnosťou, odolnosťou proti treniu, nulovou navlhavosťou
a odolnosťou voči chemikáliám. Vďaka svojim vlastnostiam je ideálny pre výrobu bezpečnostných ochranných pomôcok chrániacich
pred mechanickými vplyvmi a opotrebením.

Bavlna pochádzajúca z ekologicky kontrolovaného poľnohospodárstva a je ďalej spracovaná za prísnej kontroly všetkých výrobných
procesov. Najväčšími producentmi sú Turecko, India, USA a Čína.

RECYKLOVANÝ POLYESTER

BAMBUSOVÉ VLÁKNO

Vlákna sú vyrobené recykláciou spotrebných plastov (PET fľaše, polyesterové odevy a ďalšie odpady). Výhodou je menšia spotreba
energie pri výrobe, zanechávajúca nižšiu uhlíkovou stopu a zníženie znečistenia životného prostredia. Recykláciou dosahujeme
rovnakej kvality a vlastností ako u bežného polyesteru.

Vlákno vyrobené z bambusu na báze regenerovanej celulózy. Má termoregulačné, antibakteriálne, antimykotické a antistatické
vlastnosti. Je pevnejšie, s 3× vyššou savosťou ako bavlna, odolné častému praniu a dlhodobo si udržuje svoje vlastnosti.
Nedoporučujeme používať aviváž, aby sa neznížila savosť materiálu.

MERINO VLNA
Ide o tzv. aktívne vlákno, ktoré reguluje zmeny telesnej teploty, absorbuje veľké množstvo vlhkosti a s tým aj pachové molekuly
potu. Patrí k najpriedušnejším prírodným vláknam. Prirodzená elasticita pomáha udržať rozmerovú stabilitu, vďaka ktorej sa materiál
jednoducho udržuje.

VISKÓZA
Vlákno vyrobené na báze regenerovanej celulózy. Základná surovina býva buničina vytvorená z dreva, či bavlny. Materiál je priedušný
s vysoko absorpčnými vlastnosťami. Pri porovnaní s bavlnou je splývavejšia, lesklejšia a jemnejšia.
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POLYPROPYLÉN

ZNAČKOVÉ MATERIÁLY
SUPIMA®
Značka predstavujúca najkvalitnejšiu bavlnu 1% svetovej produkcie. Jedná sa o druh Pima bavlny pestovanej v USA s viac ako storočnou
históriou. Jej unikátne dlhé vlákna sú dvakrát hrubšie oproti bežnej bavlne. Zabraňujú vyťahaniu, lámaniu a trhaniu, vďaka čomu sú produkty z
nej vyrobené neuveriteľné jemné, odolné, nežmolkujú a udržujú si svoju podobu po dlhú dobu.

Nanotex® Resists Spills
Certifikovaný materiál, ktorý bol zásadne upravený pomocou nanotechnológie. Nanotex® úprava odpudzuje vodu, predlžuje životnosť a
zachováva prirodzenú mäkkosť a priedušnosť materiálu. Materiál odolá kontaktu s tekutinou bez absorpcie, nenavlhne, nezanechá mokré
škvrny a akékoľvek kvapôčky úhľadne stečú.
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SOFTSHELL
Softshell je laminovaná textília pre moderné, športové oblečenie a oblečenie pre outdoorové aktivity. Delí sa na membránové a
bezmembránové. Odevy z týchto materiálov sú ľahké, teplé, pružné a s vysokou mechanickou odolnosťou. Softshell s membránou potom
môže byť i nepremokavý a zároveň priedušný.

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

3M™ PRUHY
Zvyšujú viditeľnosť osoby, ktorá ich nosí, a tým znižuje pravdepodobnosť nehôd. Technológia 3M™ reflexných materiálov je založená na vrstve
mikroskopických sklenených guličiek pripevnených na podkladovej vrstve tkaniny, ktorá je ošetrená zrkadlovou plochou. Na jednom cm²
tkaniny sa nachádza až 30 000 sklenených guličiek.

SEGMENTOVÉ PRUHY
Retroreflexné segmentové pruhy pre zlepšenie viditeľnosti pri zhoršených svetelných a nočných podmienok. Sú navrhnuté špeciálne pre
použitie na bezpečnostných odevoch vyžadujúcich pružnosť a pohybovú flexibilitu. Segmenty sa aplikujú prenosom a sú vysoko odolné
pri praní.

REBROVÝ ÚPLET
Obojlícna pletenina tvorená drobným vzorom rebrovania, označovaným 1:1, či 2:2. Tento údaj určuje pomer lícnych a rubových riadkov
pleteniny, ktoré sa pravidelne striedajú. Výsledným efektom je plastický vzor drobných riadkov na oboch stranách materiálu. Rebrový úplet je
pružný, najčastejšie býva používaný pre vznik golierov, manžiet, lég a lemov polokošieľ a mikín.

VÝPLNKOVÁ PLETENINA – nepočesaná
Záťažná pletenina s charakteristickými stromčekovitými stĺpikmi na lícnej strane a oblúčikmi na rubovej strane. Väzba je doplnená
výplnkovou niťou, ktorá je vedená po rubovej strane pleteniny. Pridaná niť zvyšuje pevnosť, absorbčnú schopnosť i objem pleteniny.

VÝPLNKOVÁ PLETENINA – počesaná
Záťažná pletenina s charakteristickými stromčekovými stĺpikmi na lícnej a počesaným mäkkým povrchom na strane rubovej. Rubová
strana materiálu, doplnená o výplnkovú niť, je uvoľnená mechanickou úpravou. Takto upravený povrch má väčší objem a vykazuje
hrejivejšie vlastnosti.

STRETCH FLEECE
Z vonkajšej strany hladká, z vnútornej strany počesaná, funkčná, strečová pletenina s vynikajúcimi tepelne izolačnými vlastnosťami.
Je mäkká, ľahká, priedušná a rýchloschnúca. Ideálna pre šport a pohybové aktivity. Vnútorna strana materiálu je ošetrená
antipilngovou úpravou.

FLEECE

VÄZBY
SINGLE JERSEY SLUB
Jemná záťažová pletenina s charakteristickou strakatou štruktúrou. Pre docielenie výsledného efektu sa používa priadza
so silnejšími a slabšími miestami po celej dĺžke, ktoré sú vytvorené zmenou tesnosti zákrutu. Tento materiál sa vyznačuje
tiež pružnosťou.

SINGLE JERSEY
Jemná záťažná pletenina s charakteristickými stromčekovitými stĺpikmi na lícnej strane a oblúčikmi na rubovej strane. Väzba
sa vyznačuje ťažnosťou, mäkkosťou a ľahkou párateľnosťou. Priadza použitá na spracovanie pleteniny má vplyv na výslednú
kvalitu tovaru.

Záťažná pletenina charakteristická husto počesaným mäkkým povrchom po oboch stranách materiálu. Má vynikajúce tepelné izolačné
vlastnosti, dlhú životnosť a je nánenáročný na údržbu. Často je ošetrený antipilngovou úpravou. Výrobky sú vhodné pre výšivku a
laserové gravírovanie.

PLÁTNO
Pevná, pravidelne sa opakujúca väzba, ktorá sa vyznačuje rovnakým vzhľadom ako lícna tak rubová strana. Svojim jednoduchým
a hustým usporiadaním vytvára rovnomerný, hladký povrch, ktorý je vhodný pre potlač a výšivku. Tkaniny sú vyrábané z kvalitnej
česanej bavlny alebo polyesteru.

POPELÍN
Najpoužívanejší typ materiálu pre výrobu košieľ. Je mimoriadne jemný, príjemný na dotyk, napriek tomu dostatočne tuhý. Je
vyrábaný klasickou plátnovou väzbou, ktorá má vyšší počet osnovných, než útkových nití.

PIQUE
Záťažná vzorovaná pletenina s plastickým geometrickým vzorom z lícovej strany. Na rubovej strane je doplnená podkladovou niťou.
Tento druh pleteniny je obľúbený pri výrobe polokošieľ a odeve vhodnom pre šport a pohybové aktivity. Výrobky z neho vyrobené sú
priedušné a ľahké na údržbu.

OXFORD
Väzba odvodená od plátnovej väzby. Rozdielom je, že pri vzniku tkaniny sa striedajú minimálne dve osnovné a dve útkové nite.
Oxford tkanina je lesklejšia než plátno. Má široké uplatnenie. Môže byť tvorená ako z prírodných, aj syntetických priadzí.

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

RIP STOP
Veľmi pevná pravidelne sa opakujúca väzba. Do hladkej tkaniny sú v odstupoch 5 - 8 mm zatkané hrubšie osnovné a útkové nite.
Povrch získava efekt mriežkovanej štruktúry. Táto pomyselná mriežka zásadne zvyšuje odolnosť tkaniny proti natrhnutiu a oderu.

DOUBLE FACE
Double face pletenina nazývaná tiež ako obojlícna. Väzba má na lícnej aj rubovej strane husto striedajúce lícne aj rubové stĺpiky.
Vo voľnom stave je možné vidieť očká iba lícne, v natiahnutom aj rubové. Táto pletenina vyzerá identicky z rubu aj lícu a v priečnom
smere vykazuje vysokú pružnosť materiálu.

GRID KNIT
Rýchloschnúca, priedušná pletenina pre výrobu moderného a funkčného oblečenia. Špeciálna mriežková štruktúra odvádza vlhkosť
od tela a rozvádza ju do priestoru materiálu, vďaka čomu poskytuje pocit sviežosti, sucha a chladu. Vysoká elasticita zaisťuje
maximálny komfort pri nosení.
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KEPER
Väzba charakteristická šikmým riadkovaním, ktoré sa pravidelne opakuje. Je tvorená striedaním sústavy osnovných a útkových nití.
Tkanina je veľmi pevná, odolná proti roztrhaniu a ľahko sa udržuje. Najčastejšie využitie keprovej väzby je v denime, či pracovných
odevoch. Materiál je obľúbený aj pre výrobu šiltoviek, je hladký alebo brúsený.

FROTÉ
Slučková tkanina tvorená pevnými slučkami po oboch stranách materiálu. Jedná sa o trojrozmernú textíliu s veľmi mäkkým
dotykom a vynikajúcimi absorpčnými vlastnosťami. Vyrábajú sa z nej predovšetkým uteráky a osušky v materiálovom zložení 100%
bavlny, či zmesy bambusového vlákna a bavlny.
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Tabuľka

NETKANÁ TEXTÍLIA

VEĽKOSTÍ

Textília vyrobená bez použitia pletenia, či tkania. Vstupnou surovinou býva tavenina polyméru polypropylénu. Výsledkom je hladká,
plošná porézna textília s relatívne vysokou ťažnou pevnosťou a nízkou pevnosťou v odere a ohýbaniu. Materiál je obľúbený v
priemysle vďaka nízkym vstupným nákladom a dobrým filtračným a izolačným vlastnostiam.

MUŽI / UNISEX

ÚPRAVY
PREDZRAZENÁ BAVLNA
Behom výrobného procesu bavlnených produktov dochádza k zmenšeniu priestoru medzi jednotlivými vláknami a tým sa eliminuje
riziko zmrštenia textílie pri pracom a sušiacom cykle. Tento proces umožňuje finálny výrobok prať na vysoké teploty, pričom sa
umožňuje odstránenie všetkých nečistôt a baktérií.

MERCEROVANÁ BAVLNA
Proces mercerácie prebieha ponorením bavlnenej priadze do kúpeľa, v ktorom dôjde k zmene prierezu a narovnaniu nerovnomerných vlákien.
Prierez vlákna tak získa takmer dokonalý tvar. Finálny materiál sa stane hladší, lesklejší a jemnejší na dotyk. Merceráciou sa dosiahne vyššej
pevnosti a lepšej stálosti farieb materiálu.

XS

Veľkosť

S

-

-

výška postavy

44

168

M
46

48

172

L
50

XL

52

176

54

56

180

2XL
58

60

184

3XL
62

-

188

4XL
-

192

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

126

132

138

144

150

156

162

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

114

120

126

132

138

144

150

obvod krku

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ŽENY
Veľkosť

XS

S

M

L

XL

2XL

výška postavy

160

164

168

172

176

180

3XL
184

SILIKÓNOVÁ ÚPRAVA

84

88

92

96

100

104

110

116

122

128

134

obvod pása

61

65

69

73

77

81

85

89

95

101

107

113

119

125

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

obvod sedu

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

125

130

135

140

4

6

8

110

122

134

146

158

58 / 58

61 / 61

67 / 67

73 / 73

79 / 79

obvod pása

55 / 55

57 / 57

59,5 / 59,5

63 / 62,5

67 / 66

dĺžka chrbta

25

29

31

34

38

KÓDY VEĽKOSTÍ:

PRÍKLAD MAXIMÁLNEHO INTERVALU ROZMEROV POSTÁV.
Veľkosť

4 roky/110 cm

08

4-6 rokov/104-128 cm

31

6 rokov/122 cm

09

6-8 rokov/116-140 cm

32

PA ÚPRAVA

8 rokov/134 cm

10

44/46

R3

Polyakrylová úprava sa využíva pre zlepšenie mechanických a výkonnostných vlastnosti tkaniny. Využitie nájdeme predovšetkým u
outdoorových odevov a vyznačuje sa vetruodolnosťou a pevnosťou v ťahu.

10 rokov/146 cm

11

48/50

R4

12 rokov/158 cm

07

52/54

R5

XS

12

56/58

R6

S

13

60/62

R7

M

14

44

44

L

15

46

46

XL

16

48

48

2XL

17

50

50

3XL

18

52

52

4XL

19

54

54

5XL

20

56

56

58

58

60

60

62

62

STRIEBORNÝ ZÁTER
Špeciálny matný strieborný záter, nanášaný z vnútornej strany tkaniny, zlepšuje úžitkové vlastnosti materiálu. Zvyšuje odolnosť voči
vode, zabraňuje transparentnosť povrchového materiálu a je dlhodobo odolný voči praniu.

12

obvod hrudníka

kód

Trvanlivá vrchná vrstva, tvorená termoplastickým polyuretánom, zaručuje stálosť materiálových vlastností. Spojenie TPU membrány s
povrchovým materiálom zachováva flexibilitu celého produktu a zaisťuje nepremokavosť, odolnosť proti oderu a vynikajúcu pevnosť v
ohybe a ťahu.

10

výška postavy

Veľkosť

TPU LAMINÁCIA

140

DETI
Vek (roky)

Dlhotrvajúca vrstva polyuretánu, ktorá sa nanáša z jednej strany základnej tkaniny, zaisťuje odolnosť voči vode, vlhkosti, oderu a
nečistotám. Vďaka špeciálnemu zloženiu je vrstva pružná, ľahká a neovplyvňuje tak vlastnosti produktu.

200

obvod pása

80

PU ÚPRAVA

-

obvod hrudníka

76

Antipilingová úprava minimalizuje uvolňovanie vlákien a tým predchádzajú žmolkovaniu textílie. Vďaka tomuto procesu dochádza
k fixácii a stabilizácii jednotlivých vlákien. Znižuje sa tak znehodnotenie vrchnej vrstvy pri nadmernom namáhaní a trení, a tým sa
predlžuje samotná životnosť a funkčnosť výrobku.

5XL
-

196

obvod hrudníka

ANTIPILINGOVÁ ÚPRAVA

-

kód

48 long

L3

50 long

L4

NEŠPINIVÁ ÚPRAVA

52 long

L5

Schopnosť vrchného materiálu odpudzovať tekutinu, nečistoty a mastnú špinu, čo oceníte predovšetkým v pracovnom prostredí.
Špina či mastnota vytvorí na upravenej textílii kvapôčky, ktoré je možné jednoducho zotrieť, čím sa predlžuje životnosť výrobku.

54 long

L6

56 long

L7

58 long

L8

162 - 166

82 - 90

178 - 182

102 - 110

67 - 75
90 - 98

90 - 98

S

L

Údaje uvedené v tabuľke sú rozmery postáv - nie odevov.
Objednávacie číslo prosím uvádzajte v tvare: kód produktu-kód farby-kód veľkosti. Príklad: Tričko Basic, vo farbe čiernej, veľkosť M = 129-01-14.
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LEGENDA
MEN’S

PÁNSKE

WOMEN’S

DÁMSKE

KONCEPTY

UNISEX

Produkt ponúkaný ako v pánskom, tak dámskom a detskom variante.

WINDPROOF

WATERPROOF

EXTRA DRY

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

COOL WARM

MATERIÁL

ORGANIC

SOFTSHELL

SOFTSHELL

RECYCLED

3 IN 1
3 IN 1

Multifunkčná bunda, ktorú je možné nosiť vcelku ako zimnú alebo
oddelene ako vetrovku a fleece.

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

Technológia podporujúca nepremokavosť materiálu v oblasti
švov. Vodeodolná páska sa aplikuje termicky pod tlakom cez
vnútorné švy.

4 IN 1
4 IN 1

Multifunkčná pracovná HV bunda, ktorú je možné nosiť vcelku,
oddelene vrchnú a vnútornú časť alebo vrchnú bundu bez
rukávov ako vestu.

Rýchloschnúci materiál.

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

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

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

COOL/WARM

Odevy s vysokou viditeľnosťou vyrobené z fluorescenčného materiálu a v kombinácii s retroreflexnými pruhmi
sa zaraďujú do troch tried.

Hladký rýchloschnúci materiál odvádzajúci vlhkosť.

3

Trieda 3 – stupeň najvyššej ochrany – minimálna požadovaná plocha podkladového materiálu je 0,80 m² a 0,20 m² retroreflexného materiálu

2

Trieda 2 – stupeň strednej ochrany – minimálna požadovaná plocha podkladového materiálu je 0,50 m² a 0,13 m² retroreflexného materiálu

TERMOREGULÁCIA
REGULATION

ELASTAN

Syntetické vlákno na báze polyuretánu s vysokou pružnosťou.
Látky s prímesou elastanu obopínajú telo bez toho, aby bránili
v pohybe.
Bavlna pochádzajúca z ekologicky kontrolovaného poľnohospodárstva
a ďalej spracovaná za prísnej kontroly všetkých výrobných procesov.

Udržuje teplo keď je chladno a naopak.

ODOLNOSŤ VOČI ZÁPACHU
ODOR RESISTANT

ORGANIC

Vďaka absorpcii vlhkosti zanecháva menej potu na tele a pôsobí
antibakteriálne. Odev tak ostáva dlhodobo svieži a príjemný.

ÚPRAVY MATERIÁLU
SILIKÓNOVÁ ÚPRAVA

MERINO
MERINO

MULTIFUNKČNÉ PRODUKTY

Materiál zabraňujúci prieniku vetra a prechladnutiu.

PRIEDUŠNÉ
BREATHABLE

NOVÁ FARBA

ELASTANE

DETSKÉ

RÝCHLOSCHNÚCI

NOVÝ PRODUKT

NEW COLOUR

KIDS

PODLEPENÉ ŠVY PÁSKOU
TAPED

VODEODOLNÉ

Produkt ponúkaný ako v pánskom tak dámskom variante.

NOVINKY
NEW PRODUCT

UNISEX

Obojstranne krycí steh, ktorý je plochý a zaisťuje tak maximálne
pohodlie pri nosení.

VETRUODOLNÉ

DUO CONCEPT
DUO

PLOCHÉ ŠVY
FLAT

VLASTNOSTI MATERIÁLU

FAMILY CONCEPT
FAMILY

TYPY ŠVOV

Vlna merino je známa po celom svete svojou mäkkosťou,
pevnosťou a všestrannými výhodami. Jej využitie v oblasti textilnej
výroby siaha od luxusnej módy až po vysoko funkčné odevy.

SILICONE

ANTIPILINGOVÁ ÚPRAVA
ANTIPILLING

TROJVRSTVOVÝ SOFTSHELL

Ošetrenie látky v silikónovom kúpeli z dôvodu zdokonalenia jej
vlastností podobne ako aviváž, avšak s trvalejším efektom.

Trojvrstvový softshell s membránou

Stabilizačná úprava pre zníženie žmolkovania materiálu.

NEŠPINIVÁ ÚPRAVA
ANTI-SOILING

DVOJVRSTVOVÝ SOFTSHELL
2vrstvý softshell

Schopnosť vrchného materiálu odpudzovať tekutinu, nečistoty
a mastnú špinu.

RECYKLOVANÝ POLYESTER

Vlákna sú vyrobené recykláciou spotrebných plastov.

1

Trieda 1 – stupeň minimálnej ochrany – minimálna požadovaná plocha podkladového materiálu je 0,14 m² a 0,10 m² retroreflexného materiálu

Norma EN 1150:1999 – Ochranné odevy – Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou pre neprofesionálne použitie – norma uvádza požiadavky
na optické vlastnosti výstražných odevov s vysokou viditeľnosťou určených pre dospelých alebo mladistvých k neprofesionálnemu použitiu. Odevy
sú určené pre vizuálnu signalizáciu prítomnosti užívateľa za akýchkoľvek svetelných podmienok ako cez deň, pri mestskom osvetlení, tak i pri
osvetlení svetlami dopravných prostriedkov v tme.
Norma EN 343:2003+A1:2007 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu – európska norma určujúca vlastnosti materiálov a švov
ochranného odevu. Pri splnení konkrétnych požiadaviek na priepustnosť a dosiahnutí náležitej úrovne poskytuje odev ochranu užívateľa proti
prenikaniu vody a odolnosť proti prenikaniu vodnej pary.
Norma EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy – táto medzinárodná norma určuje všeobecné požiadavky na prevedenie ochranných
pracovných odevov z hľadiska ergonomie, bezchybnosti, označenia veľkosti, stárnutia, označeniu ochranných odevov a na informácie, ktoré sú
dodávané výrobcom s ochrannými odevmi.
EN 14404:2004+A1:2010 – Osobné ochranné prostriedky – Chrániče kolien pre prácu v kľaku – Norma uvádza požiadavky na ochranu kolien
pri práci v kľaku, kde nastáva riziko poranenia spôsobené povrchovo pôsobiacimi mechanickými vplyvmi. Chrániče musia byť zdravotne nezávadné
a musia byť pre užívateľa bezpečné.
TYP 2 – penový plast alebo iný výplňový materiál vo vreckách na nohaviciach, alebo trvalo spojený s nohavicami.

TYPY LABELOV

ÚROVEŇ 0 – vhodné iba pre používanie na rovnom povrchu - nechráni proti prepichnutiu
0

TEAR OFF
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TEAR OFF
Odtrhávacia etiketa.

STICKER

STICKER LABEL
Etiketa vo forme nálepky.
Ľahko odnímateľná.

LABEL FREE

LABEL FREE
Produkty sú v priekrčníku ošetrené iba drobným
veľkostným štítkom pre ľahký rebranding.

ÚROVEŇ 1 – vhodné pre používanie na rovnom alebo nerovnom povrchu - ochrana proti prepichnutiu silou najmenej (100 ± 5) N
1

2

ÚROVEŇ 2 – vhodné pre používanie na rovnom alebo nerovnom povrchu v náročných podmienkach - ochrana proti prepichnutiu
silou najmenej (250 ± 10) N
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FARIEB

01 ČIERNA
19-0303 TCX

94 EBONY GRAY
19-0000 TCX

83 LIGHT ANTHRACITE
19-3906 TCX

67 TMAVÁ BRIDLICA
18-0510 TCX

36 OCEĽOVO SIVÁ
18-4005 TCX

25 STAROSTRIEBORNÁ
17-0000 TCX

24 SVETLO SIVÁ
16-3802 TCX

51 ĽADOVO SIVÁ
14-0000 TCX

A4 STRIEBORNO SIVÁ
14-4203 TCX

00 BIELA
11-4800 TCX

21 MANDĽOVÁ
11-0105 TCX

10 NATURÁLNA
12-0605 TCX

08 PIESKOVÁ
16-1324 TCX

26 NUGÁTOVÁ
18-1321 TCX

38 ČOKOLÁDOVÁ
19-1230 TCX

27 KÁVOVÁ
19-1314 TCX

29 ARMY
19-0618 TCX

A3 AVOKÁDOVÁ ZELENÁ
18-0430 TCX

28 SVETLÁ KHAKI
16-0518 TCX

09 KHAKI
18-0316 TCX

69 MILITARY
19-0419 TCX

06 FĽAŠKOVOZELENÁ
19-6311 TCX

16 TRÁVOVÁ ZELENÁ
17-6030 TCX

39 HRÁŠKOVÁ ZELENÁ
15-6437 TCX

92 APPLE GREEN
15-0545 TCX

62 LIMETKOVÁ
13-0550 TCX

96 CITRÓNOVÁ
12-0643 TCX

85 BOURBON VANILLA
12-0727 TCX

40 PURPUROVÁ
17-2036 TCX

63 MALINOVÁ
18-2120 TCX

A1 CORAL
16-1546 TCX

11 ORANŽOVÁ
17-1464 TCX

A2 MANDARÍNKOVÁ ORANŽOVÁ
15-1164 TCX

04 ŽLTÁ
13-0859 TCX

07 ČERVENÁ
18-1763 TCX

71 FORMULA RED
19-1763 TCX

23 MARLBORO ČERVENÁ
19-1764 TCX

13 BORDÓ
18-1643 TCX

86 GARNET
19-1655 TCX

43 FUCHSIOVÁ
19-2024 TCX

49 FUCHSIA RED
18-2336 TCX

77 DARK NAVY
19-4013 TCX

02 NÁMORNÍCKA MODRÁ
19-4023 TCX

93 PETROLEJOVÁ
19-4241 TCX

59 TMAVÝ TYRKYS
18-4733 TCX

44 TYRKYSOVÁ
16-4535 TCX

95 MÄTOVÁ
13-5414 TCX

19 EMERALD
17-5029 TCX

87 POLNOČNÁ MODRÁ
19-3940 TCX

70 SNORKEL BLUE
19-4049 TCX

14 SVETLOMODRÁ
18-4039 TCX

15 NEBESKÁ MODRÁ
14-4121 TCX

82 LIGHT BLUE
14-4110 TCX

60 DENIM
18-4025 TCX

72 OMBRE BLUE
19-4014 TCX

47 LEVANDUĽOVÁ
16-3815 TCX

64 FIALOVÁ
19-3536 TCX

05 KRÁĽOVSKÁ MODRÁ
19-3952 TCX

CAMOUFLAGE

32 CAMOUFLAGE GRAY

33 CAMOUFLAGE BROWN

34 CAMOUFLAGE GREEN

C2 CAMOUFLAGE DARK GREY

NEÓNOVÉ FARBY

FLUORESCENČNÉ FARBY

97 REFLEXNÁ ŽLTÁ

C1 CAMOUFLAGE PETROL

98 REFLEXNÁ ORANŽOVÁ

90 NEON YELLOW
809 C

88 NEON MANDARINE
804 C

91 NEON ORANGE
811 C

89 NEON RUŽOVÁ
806 C

MELANGE FARBY

30 RUŽOVÁ
14-2311 TCX
20 ANTRACITOVÝ MELÍR

M4 ŽLTÝ MELÍR

M6 ZELENÝ MELÍR

80 KNIT GRAY

M9 SUNSET MELÍR

M1 ČIERNY MELÍR

M7 ČERVENÝ MELÍR

12 TMAVOSIVÝ MELÍR

M8 RED PLUM MELÍR

03 SVETLOSIVÝ MELÍR

84 KNIT BLUE

M3 STRIEBORNÝ MELÍR

M2 TMAVÝ DENIM MELÍR

N1 ALMOND MELÍR

M5 MODRÝ MELÍR

N6 FĽAŠKOVOZELENÝ
MELÍR

DENIMOVÉ FARBY

A8 SVETLÝ DENIM

A9 TMAVÝ DENIM

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