
Značkový reklamný textil
KATALO G2019´



PRODUKT

Overte si kvalitu našich produktov 

osobne. Navštíviť nás môžete nielen 

v Ústí nad Labem či Ostrave, ale tiež 

v našich showroomoch.

DISTRIBÚCIA

O včasné doručenie produktov sa stará 

naše logistické centrum v Ostrave. 

Vďaka kapacite 25 mil. ks textilu 

uspokojíme aj nadlimitné objednávky.

Inovácie 
Starostlivosť 

Zodpovednosť



QUA

2017 · 2018

2019

Oeko-Tex Standart 100 je svetovo uznávanou 

pečaťou kvality pre textilný tovar vyrobený iba 

zo zdravotne nezávadných materiálov.

BSCI je iniciatíva Asociácie zahraničného 

obchodu, ktorej cieľom je zaistiť, aby na trh 

boli dodávané len výrobky, pri ktorých výrobe 

a distribúcii sú rešpektované základné pracovno-

právne a etické zásady.

WRAP je nezávislá nezisková korporácia, ktorá 

presadzuje zákonnú, humánnu a etickú výrobu 

po celom svete a udeľuje príslušný certifikát. 

Superbrands je najuznávanejšou nezávislou 

globálnou autoritou v oblasti hodnotenia 

a oceňovania obchodných značiek. Titul Super-

brands je znakom špeciálneho postavenia 

značky na lokálnom trhu a jej uznaním.

GOTS je uznávanou celosvetovou certifikáciou 

pre textil vyrobený z organických vlákien. Stano- 

vuje prísne pravidlá a smernica pre všetky vý-

robné procesy ako ekologického tak sociálneho 

reťazca spracovania organických textílií.

Cieľom projektu Zelená firma® je ochrana 

životného prostredia a eliminácie negatívneho 

dopadu ľudských činností pomocou efektívneho 

zabezpečenia spätného odberu a efektívna 

recyklácia elektrických a elektronických zariadení.
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showroom 
Ústí nad Labem
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NEW
171, 172 ORIGIN 23 173, 174 NATIVE 25804, 805 SAILOR 39177 CONNECTION 41

1/42/4 2/4 2/4

novinky 2019

Na sklade: 2. štvrťrok 2019     Na sklade: 1. štvrťrok 2019   Na sklade: 2. štvrťrok 2019   Na sklade: 2. štvrťrok 2019   
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ORGANIC
Kolekcia

Global Organic Textile Standard (GOTS)
GOTS je uznávanou celosvetovou certifikáciou pre textil vyrobený z organických vlákien. Stanovuje prísne pravidlá 
a smernice pre všetky výrobné procesy ako ekologického tak sociálneho reťazca spracovania organických textílií. 
Používanie vlákien z biologického poľnohospodárstva, vylúčenie toxických látok a látok škodlivých pre životné 
prostredie a zavedenie minimálnej mzdy, to je len malý výňatok zo zaväzujúcich kritérií GOTS. Môžete si tak byť istí, 
že produkty označené logom GOTS boli vyrobené so sociálnou a ekologickou zodpovednosťou.
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KIDS
Kolekcia

406 ESSENTIAL
str. 79

121 LONG SLEEVE 
str. 50

100 CLASSIC 
str. 29

222 PIQUE POLO  
str. 57

148 INFINITY
str. 43

P72 PELICAN 
str. 128

607 COMFORT
str. 109

9V2 HV BRIGHT
str. 179
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132, 133, 135
CLASSIC NEW 28

101, 100
CLASSIC 29

137
HEAVY NEW 31

110
HEAVY 31

145
ELEMENT 33

143, 161
VIPER 33

102
V-NECK 34

111
HEAVY V-NECK 34

162, 146

FIT V-NECK
SLIM FIT V-NECK 35

163, 164
FUSION 37

803, 804, 805
SAILOR 39

177
CONNECTION 41

109
COLORMIX 41

131, 148
INFINITY 43

144, 149
CAMOUFLAGE 45

166
CAMOUFLAGE LS 45

123
LOVE 49

171, 172
ORIGIN 23

173, 174
NATIVE 25

129, 134, 138
BASIC 27

139
SLIM 50

127
ELEGANCE 50

121
LONG SLEEVE 50

119
FIT-T LONG SLEEVE 51

141
GLANCE 47

128
DREAM 47

120
CITY 49

122
PURE 47

12



517, 516
VISION 97

509
BODY WARMER 97

417, 418
DIRECT 101

175, 176
DESTINY 103

124, 140, 147
FANTASY 105

217
VICTORY 106

125
TOP PLAYTIME 106

605
PLAYTIME 106

165
STAR 107

167
RACER 107

168
PRIDE 107

610
BALANCE 108

603
LEISURE 108

604
TWO IN ONE 108

607, 608
COMFORT 109

611
COMFY 109

305
6P 113

307
5P 113

306
6P SANDWICH 113

301
RAP 6P 114

302
RAP 5P 114

515, 514
COOL 95

524
WINDY 96

523
NORDIC 96

511, 510
SOFTSHELL JACKET 92

522, 521
PERFORMANCE 93

303
6P KIDS 115

310
SUNVISOR 114
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260, 261
FLASH 144

262, 263
DYNAMIC 146

452, 451
VOYAGE 150

552, 551
EVEREST 152

553, 554
EVEREST 154

155, 156
BRAVE 156

150, 152
ACTION 158

153, 154
EXCLUSIVE 160

950, 951, 952, 953
BAMBOO 162

259, 269
GRAND 140

258
CONTRAST STRIPE LS 142

550
CASUAL 143

256, 257
COLLAR UP 137

251, 253
PERFECTION PLAIN 138

453, 454
BOMBER 148 150

Voyage 451 - kolekcia Malfini Premium®
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Basic 129
Heavy New 137

Classic 101 

Produkty z kolekcie MALFINI® vyni-
kajú rozmanitosťou strihov, gramáží, 
materiálov a farieb, ale jedno majú 
spoločné. Na ich kvalitu a pohodlie 
sa môžete spoľahnúť. Nech už slúži 
k reklamným účelom, pri športe alebo 
pre každodenné nosenie, vždy hrdo 
nesú elegantnú potlač alebo výšivku.



SINGLE JERSEY
Hladká pružná pletenina obľúbená predovšetkým pri 
výrobe tričiek a polokošieľ.

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

100 % BAVLNA
je charakteristická vlastnosťami ako jemnosť, poddajnosť, 
pevnosť, dobrá savosť a priedušnosť.

detail
Basic 129

TRIČKÁ
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CLASSIC NEW 132

CLASSIC NEW 133

16

62 0496

12*00 03* 02 15 92 62 6444 0601 16 07 4005 110496

00 03* 0602 44 0496 4012* 05 16 1101 15 0762 6492

CLASSIC NEW 135

tubulárny strih

úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1

vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu

spevnenie ramenných švov páskou

tričko pánske

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

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

tričko dámske

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

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

strih s bočnými švami

úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1

vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu

spevnenie ramenných švov páskou

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

tričko detské
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00 03* 02 05 06 04 08 0701

00 05 0701 02

V-NECK 102

HEAVY V-NECK 111

12*

tubulárny strih

výstrih vo tvare V

lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1

spevňujúca páska od ramena k ramenu

tubulárny strih

výstrih vo tvare V

úzky lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu

spevňujúca páska od ramena k ramenu

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

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

tričko unisex

tričko unisex

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie. 
* Zloženie sa môže líšiť: farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza; farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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00 0212* 0501 15 39 04 07 63

00 02 59 6301 4314 07

ELEGANCE 127

SLIM 139

00 15 6301 05 0762

LONG SLEEVE 121

40 434493 95

9205 9612*

strečový rýchloschnúci materiál

priliehavý strih s bočnými švami

priekrčník lemovaný povrchovým materiálom

vnútorná časť priekrčníka začistená páskou z povrchového materiálu

dlhé rukávy

strečový rýchloschnúci materiál

priliehavý strih s bočnými švami

výstrih vo tvare V

priekrčník lemovaný povrchovým materiálom

dlhé raglánové rukávy

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

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

tričko dámske

tričko dámske

strih s bočnými švami

priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1

spevnenie ramenných švov páskou

dlhé rukávy

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

tričko detské

* Zloženie sa môže líšiť: 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan
Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie. 
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detail
Urban 220

PIQUE
Záťažná vzorovaná pletenina s plastickým geometrickým 
vzorom na lícnej strane.

REBROVÝ ÚPLET 
je pružný, najčastejšie býva používaný pre vznik golierov, 
manžiet, lég a lemov polokošieľ a mikín.

65 % BAVLNA/35 % POLYESTER
Bavlna zaisťuje finálnemu produktu jemnosť a priedušnosť 
a vďaka prídavku syntetického materiálu rýchlejšie schne a 
lepšie drží tvar.

POLOKOŠ
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12*00

00 02

01 44 07 40

12* 05 6239

150502 06 6239

01 064415 07

COTTON 212

COTTON 213

03* 04

03* 04

* 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. 

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

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

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

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

polokošeľa pánska

polokošeľa dámska
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00 091401 0603* 39

11 130496 08 07

150212* 4405 92

SINGLE J. 202

00 0212* 0501 06 9215 44 04 07 40

SINGLE J. 223

96

střih s bočními švy

límeček z žebrového úpletu 1:1

léga s 2 knoflíčky v barvě materiálu

vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu

zpevnění ramenních švů páskou

silikonová úprava

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

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

polokošeľa dámska

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

polokošeľa pánska

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

6060



6262



KOŠELE

KONŠTRUKČNÉ DETAILY
Záševky, záhyby či riasenie dobre tvarujú postavu 
a  umožňujú dostatok pohybu.

DVOJDIELNY KOŠEĽOVÝ GOLIER
je tvorený dvoma strihovými dielmi - stojáčikom a hornou 
časťou goliera.

POPELÍN
Najpoužívanejší typ materiálu pre výrobu košieľ. 
Je  mimoriadne jemný, príjemný na dotyk, napriek tomu 
dostatočne tuhý.

detail
Chic 207
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detail
Viva 409

VNÚTORNÁ STRANA POČESANÁ 
Rubová strana materiálu, doplnená o výplnkovú niť, je 
uvoľnená mechanickou úpravou. Takto upravený povrch 
má väčší objem a vykazuje hrejivejšie vlastnosti.

REBROVÝ ÚPLET S ELASTANOM
Prídavok elastanu zvyšuje v rebrovom úplete pružnosť 
a  zaisťuje stálosť tvaru.

VÝPLNKOVÁ PLETENINA
Hladká väzba s doplnkovou niťou, ktorá zvyšuje pevnosť, 
savosť a objem pleteniny.

MIKINY



72



74



76



78



detail
Exit 525

ANTIPILINGOVÁ ÚPRAVA
Stabilizačná úprava pre zníženie žmolkovania materiálu.

SŤAHOVANIE
Prispôsobenie obvodu produktu pomocou elastickej 
šnúrky.

FLEECE
Má vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti, dlhú životnosť 
a je nánenáročný na údržbu. Často býva ošetrený 
antipilngovou úpravou.

FLEECE
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01 1602 62 0767 94 05

HORIZON 520

fleece pánsky

fleecová bunda s krátkym zipsom vo farbe materiálu

rukávy stiahnuté na gumu

možnosť stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou

antipilingová úprava na vonkajšej strane

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

Ďalšie fleecové produkty nájdete na str. 170 pod značkou 
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OUTDOO
detail

Pacific 3 in 1

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

VSTUP PRE BRANDING
Zips v podšívke produktu unožňujúci ľahký prístup pre 
vyšívací stroj.

SOFTSHELL
Funkčný trojvrstvý materiál s membránou zaisťujúci ne-
promokavosť a priedušnosť.
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00 36

36 05

01

01 07

05 07

SOFTSHELL JACKET 511

SOFTSHELL JACKET 510

bunda pánska

bunda dámska

priedušná pánska softshellová bunda odolná proti dažďu a vetru

reflexné prúžky na prednej a zadnej časti bundy a rukávoch

dve predné vrecká na zips s reflexnými prúžkami, malé vrecko na ľavom rukáve

malé vnútorné naprsné vrecko na zips s priechodom na sluchátka

spodný lem rukávu nastaviteľný suchým zipsom

pútko na zavesenie, elastické pútka na sluchátka na vnútornej strane predného dielu

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan, priedušná membrána,
100 % polyester, Fleece, vodeodolnosť 14 000 mm, 
priedušnosť 2 000 g/m2/24 hod

300 g/m2, S - 3XL

dámska softshellová bunda odolná proti dažďu, vetru, priedušná

reflexné prúžky na prednej aj zadnej časti bundy

bočné diely a sedlo na chrbte potlačené módnym vzorom (platí pre produkt v bielej farbe)

dve predné vrecká na zips s reflexnými prúžkami, malé vrecko na ľavom rukáve

vnútorné náprsné vrecko s priechodom na sluchátka

spodný lem rukávov nastaviteľný suchým zipsom

pútko na zavesenie, elastické pútka na sluchátka na vnútornej strane predného dielu

Softshell, 94 % polyester, 6 % elastan, priedušná membrána,
100 % polyester, Fleece, vodeodolnosť 14 000 mm, 
priedušnosť 2 000 g/m2/24 hod

300 g/m2, XS - 2XL
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0501 0602 9190 07

WINDY 524

01

NORDIC 523

vetrovka unisex

celozapínacia ľahká bunda, vetru odolná

skrytá kapucňa v golieri 

dve predné vrecká

sťahovacie šnúrky na spodnom okraji a na kapucni 

výrobok je dodávaný s vrecúškom na zips a pútkom z rovnakého materiálu

100 % polyester, s nánosom PA
S - 3XL

bunda pánska

pánska zateplená bunda v predĺženej dĺžke

odopínateľná kapucňa

celozapínacia na zips a gombíky, skrátená dĺžka zipsu pre ľahký pohyb

2 predné vrecká na zips a 2 dvojvýpustkové vrecká s príklopkou

2 vnútorné náprsné vrecká na suchý zips

zdvojené zakončenie rukávov - vnútorné zakončenie s manžetou

z rebrového úpletu s prídavkom elastanu

dekoratívne manžetky s cvokom na rukávoch a zadnom diele

vnútorný golier je z rebrového úpletu pre väčší komfort a vyššiu hrejivosť

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

STICKER

detail
Fantasy 140

ELASTAN
Vysoko pružné vlákno, ktoré sa vždy používa v kombiná-
cii s ďalšími materiálmi. Zaisťuje stálosť tvaru a znižuje 
krčivosť finálneho produktu.

STICKER LABEL 
Etiketa v podobe odnímateľnej nálepky.

100 % POLYESTER
Materiál je odolný, rýchloschnúci a ľahký na údržbu.
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00 62 070201

VICTORY 217

00

00 16

01 16 07

01 04

05 04

05 07

PLAYTIME 125

PLAYTIME 605

rýchloschnúci materiál

ideálny 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

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

polokošeľa unisex

rýchloschnúci materiál

strih s bočnými švami

zvislé členiaci šev s všitým pásikom

priekrčník a prieramky lemované povrchovým materiálom

ideálny pre šport a pohybové aktivity

materiál vhodný pre sublimačnú potlač (svetlé farby)

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, S - 2XL, 6 rokov/122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm

top pánsky/detský

šortky pánske/detské

Interlokové pique, 100 % polyester
150 g/m2, S - 3XL, 6 rokov/122 cm, 8 rok./134 cm, 10 rok./146 cm, 12 rok./158 cm

pohodlné voľné šortky so širokými nohavicami

malé vnútorné vrecko všité do pásového okraja

strih bez bočných švov pre širšie možnosti aplikácie potlače alebo výšivky

pásový okraj stiahnutý všitou pruženkou

možnosť nosit samostatne alebo v sete s topom Playtime, tričkom Fantasy 
alebo polokošeľou Victory 
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00 0112* 02

0100 02

BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

0100 02 0739

módne dlhé legíny na šport i voľný čas

pružný pás

nohavice zakončené dvojitým prešitím

bez bočných švov

dámske nohavice na voľný čas

príjemný elastický materiál s prídavkom elastanu zaručuje stály tvar

dve všité predné vrecká

pružný pás so všitou gumou

spodný okraj nohavíc so všitou gumou

dámska sukňa so všitými krátkymi nohavicami z rovnakého materiálu

materiál s prídavkom elastanu zaručuje stály tvar

sťahovacia šnúrka v páse

strih sukne do tvaru A zaisťuje voľný pohyb

Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan
190 g/m2, XS - 3XL

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

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

legíny dámske

sukňa dámska

tepláky dámske

* Zloženie sa môže líšiť: 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan
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ŠILTOVKY

KEPER HLADKÝ
Hladká keprová tkanina je ľahká na údržbu a má mierne 
lesklý odtieň.

OBŠITÉ OTVORY
Obšité vetracie otvory zvyšujú priedušnosť pevného 
materiálu.

KEPER BRÚSENÝ
Povrchová úprava brúsenia kepru zjemní povrch a dodá 
matný vzhľad.

detail
6P 305
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00

00 0702 92

25 02 9206 07 6411 40

25 4005 96

01 09 96

01 0906 11

05

64

5P RAP 301

6P RAP 302

00 01 04 070502

SUNVISOR 310

šiltovka unisex

bavlnená päťpanelová šiltovka

plochý šilt s odnímateľnou nálepkou

vystužený predný panel

obšité vetracie otvory

veľkosť nastaviteľná plastovou sponou v retro štýle

Keper, 100 % bavlna
340 g/m2, nastaviteľná

bavlnená šesťpanelová šiltovka

plochý šilt s odnímateľnou nálepkou

vystužený predný panel

obšité vetracie otvory

veľkosť nastaviteľná plastovou sponou v retro štýle

Keper, 100 % bavlna
340 g/m2, nastaviteľná

šiltovka unisex

letný šilt

vonkajší materiál – 100 % bavlna, brúsený keper

vnútorný materiál – slučkové froté pre príjemné nosenie a absorpciu potu

veľkosť nastaviteľná plastovou sponou

šilt unisex

Brúsený keper, 100 % bavlna
nastavitelný
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FANCY 329

RELAX 327

TWISTER 328

1100 44

00 04 89

0701 62

01

15 04

15

00 4401 07 8905 64 90

trendová bavlnená šatka v tvare trojuholníka

vhodná ako módny doplnok na šport a voľný čas

okraje po obvode prešité

pružná šatka v tvare trojuholníka

vhodná ako módny doplnok na šport a voľný čas

obšité okraje

trendová elastická tubulárna šatka

viacúčelové využitie (možnosti nosenia sú zobrazené na balení)

šatka unisex/detská

šatka unisex/detská

šatka unisex/detská

Single Jersey, 100 % bavlna
160 g/m2, 68 × 68 × 96 cm

Interlock, 100 % polyester
120 g/m2, 65 × 65 × 92 cm

Single Jersey, 100 % polyester
135 g/m2, 50 × 26 cm
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detail
Terry Towel 908

Carry 901

PLÁTNO
Pevná, pravidelne sa opakujúca sa väzba, ktorá sa vyznačuje 
rovnakým vzhľadom ako lícna tak rubová strana. 

KRÍŽOVÉ PREŠITIE
Popruhy plátených tašiek sú odolné voči vytrhnutiu vďaka 
spevneniu formou krížového prešitia.

FROTÉ
trojrozmerná  textília  s  veľmi  mäkkým  omakom 
a vynikajucími absorpčnými vlastnosťami.

FROTÉ 
& tašky



TERRY TOWEL 908

TERRY BATH TOWEL 909

TERRY HAND TOWEL 907

00 30239624 47

00 30239624 47

00 30239624 47

951605

951605

951605

reprezentatívny darčekový predmet z kvalitného froté, vhodný na výšivku

mäkký a absorpčný, bez bordúry

tkaná etiketa, vhodná ako závesné pútko

osuška z tkaného froté, vhodná na výšivku

mäkká a savá, bez bordúry

tkaná etiketa, vhodná ako závesné pútko

reprezentatívny darčekový predmet z kvalitného froté, vhodný na výšivku

mäkký a absorpčný, bez bordúry

tkaná etiketa, vhodná ako závesné pútko

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

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

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

uterák

osuška

malý uterák
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00 0462 6495 4992 93

05

10 0501 07 44

HANDY 900

CARRY 901

malá plátenná nákupná taška

vhodná na potlač a výšivku

vybavená dvoma popruhmi na nosenie v ruke alebo cez rameno

dostupná alternatíva k igelitovým taškám

veľká plátenná nákupná taška z kvalitnej pevnej tkaniny

vhodná na potlač a výšivku

vybavená dvoma popruhmi na nosenie v ruke alebo cez rameno

praktická a skladná, zmestí sa aj do kabelky

Plátnová väzba, 100 % bavlna
90 g/m2, 42 × 38 cm, popruh 60 × 2,5 cm

Plátnová väzba, 100 % bavlna
280 g/m2, 43 × 43 × 12 cm, popruh 70 × 2,5 cm

nákupná taška

nákupná taška
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TEAR

OFF

1.

2.

Parade P71
Pelican P72

Paint P73

S kolekciou Piccolio je tak jednoduché potešiť niečím 

novým. Bohatý výber za priaznivú cenu, veselé 

farby a jednoduché spracovanie podnecuje k tým 

najbláznivejším potlačiam, ktoré na seba strhnú 

pozornosť. Piccolio  tiež robí život jednoduchším: 

etiketu je možné bez párania odtrhnúť a nahradiť 

vlastnou. Festivaly, teambuildingy, veľké akcie, 

Piccolio je skrátka všade, kde to žije.



PaRADE P71

00 01 0702 9205

peAK P74

00 06010203*

04

05

07

12*

Single Jersey, 100 % bavlna, 135 g/m2 

XS - 4XL

tričko unisex

tubulárny strih

lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1

vnútorná časť priekrčníka začistená páskou 
z povrchového materiálu

spevnenie ramenných švov páskou

odtrhávací label

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

tričko unisex

tubulárny strih

lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1

vnútorná časť priekrčníka začistená páskou 
z povrchového materiálu

spevnenie ramenných švov páskou

odtrhávací label

* Zloženie sa môže líšiť:
  farba 03 - 97 % bavlna, 3 % viskóza;
  farba 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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pelican P72

00

07

14

04

15 05 16

40

44

92

64

01

JOY P21

00 01

07

02

11

0506 1544

Single Jersey, 100 % bavlna, 135 g/m2 

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

detské tričko

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

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

polokošeľa pánska

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
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ZERO P41

00 01

07

02 05 06

12*

mikina unisex

Výplnková pletenina, 50 % bavlna,

50 % polyester, 260 g/m2, XS - 3XL

ľahká mikina cez hlavu

spodný lem, manžety a priekrčník z rebrového

úpletu 1:1 s 5 % elastanu

spevnenie ramenných švov páskou

odtrhávací label

* Materiálové složení se může lišit: 
barva 12 - 85 % bavlna, 15 % viskóza
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Sunshine P31

00 01 0702 05

04 06

11

BEETLE P92

00 01 07

04

161540

92

10

62

Keper, 100 % bavlna, 120 g/m2

nastaviteľná suchým zipsom

šiltovka unisex

ľahká šesťpanelová šiltovka z bavlny

obšité vetracie otvory

veľkosť nastaviteľná suchým zipsom

odtrhávací label

Netkaná textilia, 100 % polypropylen, 90 g/m2

47 x 36 cm

batoh unisex/detský

batoh na chrbát z netkanej textílie

dve sťahovacie šnúrky z polyesteru v čiernej farbe

spevnené dolné rohy dvojitým materiálom a kovovými 
krúžkami

bočné švy

odtrhávací label
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Exkluzívna rada MALFINI Premium®  
oslní svojou kvalitou a precíznym 
prevedením. Ušľachtilé materiály, 
prepracované detaijly a inšpirácia 
svetovými trendmi sa zhmotňujú do 
produktov, ktoré nadchnú tých naj-
náročnejších zákazníkov. kolekcia 
MALFINI Premium®  zdôrazní sebave-
domie a eleganciu, ukáže súdržnosť s 
firmou alebo klubom a prepojí srdce 
nositeľa so značkou.

Grand  259
Grand 269



0100 71

215 g/m2, XS - 2XL

DRESS UP
ŠATY DÁMSKE 271

• Pique, 100 % bavlna

• 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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PERFECTION 
PLAIN

0100/01 70 710212*

200 g/m2, S - 3XL Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne 
obchodné oddelenie. 

POLOKOŠEĽA PÁNSKA 251

• Pique, 95 % bavlna, 5 % elastan

• strečový rýchloschnúci materiál

• priliehavý strih s bočnými švami

• golierik a lemy rukávov s kontrastným pásikom 
z rebrového úpletu 1:1

• léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu

• rozparky v bočných švoch spevnené kontrastnou páskou

• vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou

• spevnenie ramenných švov páskou

* Zloženie sa môže líšiť: farba 12 - 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan
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0100 02 71

GRAND

160 g/m2, S - 3XL

POLOKOŠEĽA PÁNSKA 
MERCEROVANÁ 259

• Single Jersey, 100 % mercerovaná bavlna

• 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 maceráciou
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CONTRAST
STRIPE LS

0100 12* 71 77

200 g/m2, S - 3XL

POLOKOŠEĽA PÁNSKA 258

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

• Pique, 95 % bavlna, 5 % elastan

• strečový rýchloschnúci materiál

• strih s bočnými švami

• golierik s kontratným pásikom z rebrového úpletu 1:1

• spodná časť golierika v kontrastnej farbe (okrem farby 00)

• léga s 2 gombíčkami vo farbe materiálu

• vnútorná časť priekrčníka začistená kontrastnou páskou

• spevnenie ramenných švov páskou

• dlhé rukávy zakončené manžetou na zapínanie
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FLASH

105 g/m2, S - 2XL

0100 8227

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

KOŠEĽA PÁNSKA 260

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

• zúžený strih s s bočnými švami

• dvojté 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
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DYNAMIC

105 g/m2, S - 2XL

0100 8227

KOŠEĽA PÁNSKA 262

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

• zúžený strih s s bočnými švami

• dvojté 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

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

01 12*02 71

320 g/m2, S - 3XL

MIKINA PÁNSKA 453

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

• Výplnková pletenina, nepočesaná, 100 % bavlna 

• rebrovaný stojačik s elastanom 2:2

• kovový zips ozdobený MALFINI logom

• vrecká v členiacich švoch so skrytým zipsom

• spodný lem a manžety rukávov z rebrového úpletu 
2:2 s 5 % elastanu
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VOYAGE

0201 12* 71

320 g/m2, S - 3XL

MIKINA PÁNSKA 452

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

• Výplnková pletenina, nepočesaná, 100 % bavlna

• kovový zips zdobený MALFINI logom  
v kontrastnej farbe

• kapucňa s podšívkou, na stiahnutie  
kontrastnou šnúrkou

• raglánové rukávy s ozdobným prešitím

• začistenie priekrčníka kontrastnou páskou

• dolný lem a manžety rukávov  
z rebrového úpletu

• 2:2 s prídavkom 5 % elastanu
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EVEREST

0201 71

S - 3XL

BUNDA PÁNSKA 552

• Plátnová väzba, mikrovlákno - 100 % polyamid  
380T Nylon, výplň: 100 % polyester 

• olejová úprava vonkajšej strany materiálu

• vrecká na zips

• podšívka, zipsy a elastický lemovací pásik v čiernej farbe

• lemovanie obvodu kapucne, koncov rukávov a dolného 
okraja elastickým pásikom

• vstup pre branding v podšívke zadného diela
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EVEREST

7101 02

S - 3XL

VESTA PÁNSKA 553

• Plátnová väzba, mikrovlákno - 100 % polyamid 380T 
Nylon, výplň: 100 % polyester 

• olejová úprava vonkajšej strany materiálu

• vrecká na zips

• podšívka, zips a elastický lemovací pásik v čiernej farbe

• lemovanie prieramkov a dolného okraja 
elastickým pásikom

• vstup pre branding v pošívke zadného diela
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BRAVE

01 8300 9302 71

160 g/m2, S - 3XL

TRIČKO PÁNSKE 155

• Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan

• strečový rýchloschnúci materiál

• 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
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ACTION

0100 70 7172 93 85 86

180 g/m2, S - 2XL

TRIČKO PÁNSKE 150

• Single Jersey, 95 % bavlna, 5 % elastan

• strečový rýchloschnúci materiál

• 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

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

0100 02 93 83 71

160 g/m2, S - 3XL

TRIČKO PÁNSKE 153

• Single Jersey, 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
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BAMBOO GOLF TOWEL

BAMBOO TOWEL

2100 26 27

2100 26 27

UTERÁK 951, OSUŠKA 952

UTERÁK 950

• Froté, 70 % bambus, 30 % bavlna 

• zdobené bordúrou s vtkanou saténovou priadzou

• etiketa vhodná aj ako závesné pútko

• Froté, 70 % bambus, 30 % bavlna

• zdobené bordúrou s vtkanou saténovou priadzou

• etiketa vhodná aj ako závesné pútko

450 g/m2

50 x 100 cm [951], 70 x 140 cm [952]
bordura: 7,5 cm

450 g/m2, 30 x 50 cm, bordura: 7,5 cm
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Tam, kde sú ochrana a účelovosť na 
prvom mieste, prichádzajú pracovné 
odevy značky RIMECK®. Kolekcia
RANGER z kvalitných vysokogramá-
žových látok obohatených o špičkový 
certifikovaný materiál CORDURA® 
úspešne odolávajú opotrebovaniu. 
Rada produktov High Visibility s  3MTM 
reflexnými pruhmi zase myslí na 
bezpečie pri zníženej viditeľnosti. 
Tričká z kolekcie Resist je možné prať 
vo vysokých teplotách – tie odstránia 
akékoľvek nečistoty aj baktérie, a tak 
splní aj najnáročnejšie hygienické 
požiadavky.

Ranger W04
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95 47

�� RESIST R01

�� RESIST R02

�� WOODY W05

94/0102/01

9515

Keprová vazba, 100 % bavlna, 270 g/m2

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 58 - 60 (XL), 

62 - 64 (2XL)

�� retroreflexná páska na zadnom diele
�� multifunkčné vrecká
�� pruženka v bočnej časti pásového okraja
�� zdvojená sedová časť pre zvýšenie odolnosti
�� pútko na kladivo

Single Jersey, 

100 % predzrazená bavlna, 160 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % predzrazená bavlna, 160 g/m2

S - 4XL

�� 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)
�� zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
�� priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
�� spevnenie ramenných švov páskou
�� rukávy kratšej dĺžky

prateľné na 95 °C (biele) 

a 60 °C (farebné)

predzrazená bavlna 

160 g/m2

prateľné na 95 °C (biele) 

a 60 °C (farebné)

retroreflexná páska 

na zadnom diele

multifunkčné vrecká

priekrčník lemovaný 

rebrovým úpletom 1:1

pruženka v bočnej časti 

pásového okraja

priekrčník lemovaný 

rebrovým úpletom 1:1

predzrazená bavlna 

160 g/m2
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6239 49

�� JACKET HI-Q 506

�� NEXT 518

02

400

400

�� luxusná, celozapínacia, unisexová fleecová bunda
�� vysoko hrejivý materiál
�� ramená kryté nepremokavou 

tkaninou, odolnou proti odretiu
�� antipilingová úprava na vonkajšej strane
�� rukávy nastaviteľné suchým zipsom
�� dve vrecká na zips

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava 

Doplnkový materiál: Rip Stop s PU poťahom, 210T nylon

360 g/m2, S - 3XL

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

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava

280 g/m2, XS - 3XL

antipillingová úprava

dve vrecká na zips

možnosť stiahnutia 

spodného lemu 

elastickou šnúrkou

odolný Rip Stop 

na ramenách

dve vrecká na zips

rukávy nastaviteľné 

suchým zipsom

antipillingová úprava

Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie. 
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�� WOODY W51

�� WOODY W01

02/01

02/01 94/01

94/01

600

600

Keprová väzba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

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

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

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

multifunkčné 

 vrecká

multifunkčné 

 vrecká

reflexná páska

retroreflexná 

 páska

pútko  

na zavesenie

pružná guma 

 v bokoch

elastická 

 manžeta

zdvojené kolená

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

Keprová väzba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

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

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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�� WOODY W02

94/0102/01

600

Keprová väzba, 100 % bavlna, 270 g/m²

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

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

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

elastické traky

zdvojené kolená

nastaviteľné traky

retroreflexná páska

pružná guma 

 v zadnej časti

pružná guma v zadnej časti multifunkčné vrecká
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�� HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

�� HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

400

400

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m², 

retroreflexné pruhy 3M

M - 3XL

fleecová bunda z fluorescenčného materiálu
celozapínacia na zips
dve predné vypustené vrecká uzatvárateľné na zips
priestorné vreckové vačky siahajú až do dolného okraja
možnosť stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou
rukávy stiahnuté pružnou gumou
pútko na zavesenie
antipilingová úprava na vonkajšej strane
použité certifikované retroreflexné pruhy výrobcu 3M

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná,

 100 % polyester, 300 g/m2, retroreflexné pruhy 3M

M - 3XL

mikina z fluorescenčného materiálu  
s hlavicovým rukávom
vnútorná strana počesaná
spodný lem, manžety rukávov a lem
priekrčníka zakončený lemom z rebrového úpletu 1:1
použité certifikované retroreflexné pruhy výrobcu 3M

rebrový úplet

elastická 

 šnúrka

celozapínací 

 zips

hlavicový 

 rukáv

retroreflexné 

 pruhy 3M

EN ISO 20 471
odevy s vysokou vidi-

teľnosťou (trieda 3)

EN ISO 13 688
ochranné odevy

EN ISO 20 471
odevy s vysokou vidi-

teľnosťou (trieda 3)

EN ISO 13 688
ochranné odevy
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doplnkový 

Materiál

KARTÓN CT6

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

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)

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) 

DARČEKOVÁ KRABICA 
S VEKOM CT4

PÁSKA LEPIACA CT7

biaxiálne orientovaná 
polypropylénová 
fólia (BOPP)

šírka 75 mm, návin 60 mm 
(min. 1 ks)

trojvrstvová lepenka 1,01 E
vyrobená z recyklovaného papiera

310 × 250 × 25 mm (min. 1 ks)

360 × 280 × 80 mm (min. 120 ks) 

PE VRECÚŠKO S LEPIACOU 
CHLOPŇOU BGE

polyetylén (PE), hrúbka 0,04 mm
300 × 400 mm, 400 × 500 mm 
(min. 100 ks)

polypropylén (PP), hrúbka 0,03 mm
300 × 400 mm, 400 × 500 mm 
(min. 100 ks)

PP VRECÚŠKO S LEPIACOU 
CHLOPŇOU BAG

POMOCNÍK NA 
SKLADANIE TEXTILU P11

71 × 59 cm
rozmer poskladaného 
trička cca 22 × 35-50 cm 
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PRINT

 

Potlač
  & výšivka

Výšivka na tričku značky 
MALFINI®
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MATERIA
prírodné materiály syntetické materiály
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1/4 2/4 3/4

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.

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

LEGENDA
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COLOUR
index farieb

čierna

19-0303 TPX

biela

11-4800 TPX

tmavomodrá 

19-4023 TPX

svetlosivý melír žltá

13-0859 TPX

kráľovská modrá

19-3952 TPX

fľaškovozelená červená

18-1763 TPX

oranžová

17-1464 TPX

tmavosivý melír svetlomodrá

18-4039 TPX
nebeská modrá

14-4121 TPX
trávová zelená

17-6030 TPX
svetlá khaki

16-0518 TPX
army purpurová fuchsiová

17-2036 TPX
tyrkysová

16-4535 TPX

denim

18-4025 TPX

limetková fialová

19-3536 TPX

tmavá bridlica

18-0510 TPX

neon yellow

809 C

neon orange

811 C

green apple

15-0545 TPX

petrol blue

19-4241 TPX

petrol blue

19-4241 TPX

fuchsia red

naturálna

mandľová nugátovábiela tmavomodrá kávová snorkel blue

dark navy

čierna

knit gray light blue light anthracite

tmavosivý melír
11-0105 TPX 18-1321 TPX11-4800 TPX 19-4023 TPX 19-1314 TPX 19-4049 TPX

19-4013 TPX 14-4110 TPX 19-3906 TPX

19-0303 TPX

petrol blue
19-4241 TPX

ombre blue
19-4014 TPX

formula red
19-1763 TPX

knit blue

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

19-2024 TPX

13-0550 TPX

12-0605 TPX

bourbon vanilla

garnet

12-0727 TPX

19-1655 TPX

19-6311 TPX

19-0618 TPX 18-2336 TPX
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