CATALOG 2019

TRICOU POLO 256, 257

ROCHIE 271

COLLAR UP

DRESS UP

215 g/m2, XS - 2XL

215 g/m2

• Pique, 100 % bumbac
• model cambrat ce prezintă cusături laterale
• gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1

• cusături laterale

• Pique, 100 % bumbac

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• partea inferioară a gulerului și manșetele mânecilor prezintă dungi contrastante

• fentă cu doi nasturi de culoarea
materialului de bază

• gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1
• șlițurile laterale și partea inferioară a fentei sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă
• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• fentă îngustă cu patru nasturi de culoarea
materialului de bază
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Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

XS - 2XL

• șlițurile laterale și partea inferioară a fentei sunt întărite
cu bandă de culoare contrastantă
• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

• partea inferioară a gulerului și manșetele mânecilor
prezintă dungi contrastante

S - 3XL

• fentă îngustă cu patru nasturi de
culoarea materialului de bază

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
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• model cambrat ce prezintă
cusături laterale
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TRICOU POLO PENTRU BĂRBAŢI 251

TRICOU POLO DE DAMĂ 253

PERFECTION
PLAIN

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

200 g/m2, S - 3XL

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

200 g/m2, XS - 2XL

• Pique, 95 % bumbac, 5 % elastan

• fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

• Pique, 95 % bumbac, 5 % elastan

• fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea materialului de bază

• materialul elastic conferă stabilitate formei

• șlițurile laterale sunt întărite cu bandă de culoare
contrastantă

• materialul elastic conferă stabilitate formei

• șlițurile laterale sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1,
cu dungi contrastante

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu
dungi contrastante
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PERFECTION
PLAIN

00/01

12*

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
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71

* Compoziţia culorii poate fi diferită: compoziţia materialului: 80 % bumbac, 15 % viscoză, 5 % elastan

00/01

12*
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* Compoziţia culorii poate fi diferită: compoziţia materialului: 80 % bumbac, 15 % viscoză, 5 % elastan
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TRICOU POLO MERCERIZAT

GRAND

TRICOU POLO
DE DAMĂ MERCERIZAT 269

259

GRAND

160 g/m2, S - 3XL
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160 g/m2, XS - 2XL

• Single Jersey, 100 % bumbac mercerizat

• șlițurile laterale sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă

• Single Jersey, 100 % bumbac mercerizat

• șlițurile laterale sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă

• cusături laterale

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• model cambrat ce prezintă cusături laterale

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• guler din material raiat 1:1, cu dungi contrastante

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

• guler din material raiat 1:1, cu dungi contrastante

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

• fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

• bumbac mercerizat

• fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea
materialului de bază

• bumbac mercerizat
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TRICOU POLO PENTRU BĂRBAŢI 258

JACHETĂ SOFTSHELL 550

CASUAL

CONTRAST
STRIPE LS

* Compoziţia culorii poate fi diferită:
compoziţia materialului: 80 % bumbac, 15 % viscoză, 5 % elastan

200 g/m2, S - 3XL
• materialul are un adaos de 5% elastan

• fentă cu doi nasturi de culoarea materialului de bază

• materialul elastic conferă stabilitate formei
• cusături laterale
• guler din material raiat 1:1, cu dungi contrastante
• partea inferioară a gulerului este de culoare contrastantă
(cu excepţia culorii 00)
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00

01

350 g/m2, S - 3XL
• tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• tricot softshell – 100 % poliester, 100 % microfleece poliester
softshell – 96 % poliester, 4 % elastan, 100 % microfleece poliester
căptușeală – 100 % poliester

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

• combinație de softshell simplu și tricotat

• buzunar la nivelul mânecii

• mâneci lungi prevăzute cu manșete ajustabile

• croială ce prezintă cusături laterale

• 2 buzunare interioare

• fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea

• fleece interior cu finisaj antiscămoșare

12*
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• buzunare cu bordură și fermoar spiralat în sens invers
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CĂMAŞĂ DE DAMĂ 261

CĂMAȘĂ PENTRU BĂRBAȚI 260

FLASH

FLASH

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

105 g/m2, S - 2XL
• textură de pânză, 60 % bumbac,40 % poliester, slim-fit
• model cambrat ce prezintă cusături laterale
• partea din spate este prevăzută cu două cusături verticale
şi o platcă dublă
• gulerul cămășii este format din două părți
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• la nivelul gulerului sunt inserate balene de plastic
semi - rigide

• textură de pânză, 73 % bumbac, 24 % poliamidă,
3 % elastan

• marginea frontală este prevăzută cu fentă

• model cambrat ce prezintă cusături laterale

• nasturi perlă de culoarea materialului de bază
(1 nasture de rezervă)

• partea din spate este prevăzută cu platcă

• nasturi perlă de culoarea materialului de bază
(1 nasture de rezervă)

• cusături la nivelul pieptului și taliei

• marginea inferioară este curbată

• marginea inferioară este curbată
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01

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

110 g/m2, S - 2XL
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• gulerul cămășii este format din două părți
• marginea frontală este prevăzută cu fentă
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CĂMAȘĂ PENTRU BĂRBAȚI 262

CĂMAŞĂ DE DAMĂ 263

DYNAMIC

DYNAMIC

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

105 g/m2, S - 2XL
• textură de pânză, 60 % bumbac, 40 % poliester, slim-fit

• marginea frontală este prevăzută cu fentă

• model cambrat ce prezintă cusături laterale

• mâneci lungi cu manșete cu o croială unghiulară și
închidere cu un nasture

• partea din spate este prevăzută cu două cusături verticale şi
o platcă dublă
• gulerul cămășii este format din două părți
• la nivelul gulerului sunt inserate balene de plastic semi-rigide
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00

01

• nasturi perlă de culoarea materialului de bază (2
nasturi de rezervă)
• marginea inferioară este curbată
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Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

110 g/m2, S - 2XL
• textură de pânză, 73 % bumbac, 24 % poliamidă,
3 % elastan

• marginea frontală este prevăzută cu fentă

• model cambrat ce prezintă cusături laterale

• mâneci lungi cu manșete cu o croială unghiulară
și închidere cu doi nasturi

• partea din spate este prevăzută cu platcă

• nasturi perlă de culoarea materialului de bază
(1nasture de rezervă)

• cusături la nivelul pieptului și taliei

• marginea inferioară este curbată

• gulerul cămășii este format din două părți
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HANORAC PENTRU BĂRBAŢI 453

HANORAC DE DAMĂ 454

BOMBER

BOMBER

* Compoziţia culorii poate fi diferită:
compoziţia materialului: 85 % bumbac, 15 % viscoză

320 g/m2, S - 3XL
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* Compoziţia culorii poate fi diferită:
compoziţia materialului: 85 % bumbac, 15 % viscoză

320 g/m2, XS - 2XL

• French terry, nepieptănat, 100 % bumbac

• în lateral sunt aplicate buzunare cu fermoar ascuns

• French terry, nepieptănat, 100 % bumbac

• în lateral sunt aplicate buzunare cu fermoar ascuns

• gulerul, manșetele și partea de la bază sunt din
material raiat 2:2, cu adaos de 5% elastan

• pe fermoarul principal de metal este inscripționat
logo-ul MALFINI®

• gulerul, manșetele și partea de la bază sunt din
material raiat 2:2, cu adaos de 5% elastan

• pe fermoarul principal de metal este inscripționat
logo-ul MALFINI®
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HANORAC PENTRU BĂRBAŢI 452

HANORAC DE DAMĂ 451

VOYAGE

VOYAGE

320 g/m2, S - 3XL

* Compoziţia culorii poate fi diferită:
compoziţia materialului: 85 % bumbac, 15 % viscoză

320 g/m2, XS - 2XL

* Compoziţia culorii poate fi diferită:
compoziţia materialului: 85 % bumbac, 15 % viscoză

• French terry, nepieptănat, 100 % bumbac

• o cusătură decorativă este aplicată pe mânecile raglan

• French terry, nepieptănat, 100 % bumbac

• o cusătură decorativă este aplicată pe mânecile raglan

• manșetele și partea de la bază sunt confecționate din
material raiat 2:2, cu adaos de 5% elastan

• interiorul gulerului prezintă bandă de întărire contrastantă

• manșetele și partea de la bază sunt confecționate din
material raiat 2:2, cu adaos de 5% elastan

• interiorul gulerului prezintă bandă de întărire contrastantă

• gluga este căptușită și prezintă șnur de reglare
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• pe fermoarul metalic principal este inscripționat logo-ul
MALFINI® în culoare contrastantă

12*

71

• gluga este căptușită și prezintă șnur de reglare
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• pe fermoarul metalic principal este inscripționat logo-ul
MALFINI® în culoare contrastantă
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JACHETĂ DE DAMĂ 551

JACHETĂ PENTRU BĂRBAŢI 552

EVEREST

EVEREST

S - 3XL

152

XS - 2XL

• Textură de pânză, microfibră - 100 % poliamidă 380T
Nylon, strat intermediar: 100 % poliester

• căptușeala, fermoarul și benzile elastice sunt de
culoare neagră

• Textură de pânză, microfibră - 100 % poliamidă 380T
Nylon, strat intermediar: 100 % poliester

• căptușeala, fermoarul și benzile elastice sunt de
culoare neagră

• buzunarele sunt prevăzute cu fermoar

• modelul este finisat cu ulei pe exterior

• părțile laterale accentuează silueta

• modelul este finisat cu ulei pe exterior

• în partea inferioară, la mâneci și la glugă este prezentă
o bandă elastică

• accesul pentru imprimare se face ușor în partea din
spate a căptușelii

• buzunarele sunt prevăzute cu fermoar

• accesul pentru imprimare se face ușor în partea din
spate a căptușelii
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• în partea inferioară, la mâneci și la glugă este prezentă o
bandă elastică
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VESTĂ PENTRU BĂRBAŢI 553

VESTĂ DE DAMĂ 554

EVEREST

EVEREST

S - 3XL

154

XS - 2XL

• Textură de pânză, microfibră - 100 % poliamidă 380T Nylon,
strat intermediar: 100 % poliester

• căptușeala, fermoarul și benzile elastice sunt de culoare
neagră

• Textură de pânză, microfibră - 100 % poliamidă 380T
Nylon, strat intermediar: 100 % poliester

• căptușeala, fermoarul și benzile elastice sunt de culoare
neagră

• buzunarele sunt prevăzute cu fermoar

• modelul este finisat cu ulei pe exterior

• părțile laterale accentuează silueta

• modelul este finisat cu ulei pe exterior

• în partea inferioară și la răscroiala mânecii este prezentă o
bandă elastică

• accesul pentru imprimare se face ușor în partea din spate
a căptușelii

• buzunarele sunt prevăzute cu fermoar

• accesul pentru imprimare se face ușor în partea din spate
a căptușelii
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• în partea inferioară și la răscroiala mânecii este prezentă
o bandă elastică
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TRICOU DE DAMĂ 156

TRICOU PENTRU BĂRBAŢI 155

BRAVE

BRAVE

160 g/m2, S - 3XL

160 g/m2, XS - 2XL

• Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan

• interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în
culoare contrastantă

• materialul elastic conferă stabilitate formei

• la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

• mâneci lungi

• tivul îngust al gulerului este confecționat din material
raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
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• Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan

• tivul îngust al gulerului este confecționat din material
raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan

• materialul elastic conferă stabilitate formei

• interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în
culoare contrastantă

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

• la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

• guler rotund cu decolteu adânc

71

• mâneci lungi
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TRICOU PENTRU BĂRBAŢI 150

TRICOU DE DAMĂ 152

ACTION

ACTION

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

180 g/m2, S - 2XL
• Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
• materialul elastic conferă stabilitate formei
• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
• tivul îngust al gulerului este confecționat din material
raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
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Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

180 g/m2, XS - 2XL

• interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în
culoare contrastantă

• Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
• materialul elastic conferă stabilitate formei

• interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în
culoare contrastantă

• la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

• la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

• cusături decorative

• guler rotund cu decolteu adânc

• mâneci scurte strâmte

• tivul îngust al gulerului este confecționat din material
raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan

• cusături decorative
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TRICOU PENTRU BĂRBAŢI 153

TRICOU DE DAMĂ 154

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

160 g/m2, S - 3XL

160 g/m2, XS - 2XL

• Single Jersey, 100 % SUPIMA® bumbac - brand-ul ce
reprezintă bumbacul de cea mai deosebită calitate

• interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate,
din satin, de culoare 01

• Single Jersey, 100 % SUPIMA® bumbac - brand-ul ce
reprezintă bumbacul de cea mai deosebită calitate

• tivul îngust al gulerului este confecționat din material
raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

• la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

• interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate,
din satin, de culoare 01

• tivul îngust al gulerului este confecționat din material
raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
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• guler rotund cu decolteu adânc
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• mâneci mai scurte
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PROSOP 951, PROSOP DE BAIE 952

BAMBOO TOWEL

HALAT DE BAIE UNISEX 953

BAMBOO
BATHROBE

450 g/m2
50 x 100 cm [951], 70 x 140 cm [952]
bordură: 7,5 cm
• Frotir, 70 % bambus, 30 % bumbac
• modelul este prevăzut cu bordură decorativă,
cu fire țesute din satin
• eticheta poate fi folosită ca agățătoare
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PROSOP 950

BAMBOO GOLF TOWEL
450 g/m2, 30 x 50 cm, bordură: 7,5 cm
• Frotir, 70 % bambus, 30 % bumbac
• modelul este prevăzut cu bordură decorativă,
cu fire țesute din satin

450 g/m2, S, L

• eticheta poate fi folosită ca agățătoare

• Frotir, 70 % bambus, 30 % bumbac

• produsul este prevăzut cu două buzunare,
un cordon și agățătoare

• modelul prezintă cusături decorative pe margine și la mâneci

• este ideal pentru broderie și poate fi
considerat un cadou de calitate

• gulerul tip kimono este întrețesut cu fire de satin
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