
Textile promoţ ionale
CATALO G2019



PRODUS

Puteți verifica calitatea produselor 

noastre, vizitându-ne în oricare din  

locațiile noastre, Usti nad Labem,  

Ostrava sau în showroom-urile noastre.

Piețe

Showrooms

Showrooms

piețe
&

DISTRIBUȚIE 
Centrul nostru de logistică inteligent, 
aflat în Ostrava, se asigură că toate 
comenzile sunt livrate la timp. Cu o 
capacitate de 25 mil. de bucăți, putem 
satisface chiar și comenzile mari. 

ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ 
Apelați la serviciile oferite de echipa noastră, care este 
specializată în domeniu. Referenții și reprezentații de 
vânzări vor veni în întâmpinarea dumneavoastră pentru 
a facilita o bună desfășurare a întregului proces, din mo-
mentul plasării comenzii, fie telefonic, fie în persoană.

Inovație
Responsabilitate

Grijă
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QUALITY

2017 · 2018

2019

Certificare
Calitate  &

Standardul 100 Oeko-Tex este un sistem de certificare 

recunoscut la nivel global, care se utilizează pentru 

produse textile confecționate doar din materiale care nu 

dăunează sănătății. 

BSCI este Inițiativa de conformitate socială a 

întreprinderilor, al cărei scop este să se asigure 

că pe piață sunt puse în comercializare doar 

produse care sunt fabricate în conformitate cu 

drepturile fundamentale de muncă și etică.

WRAP este o organizație independentă nonprofit, dedicată 

promovării producției sigure, legale, umane și etice în 

întreaga lume ce răsplătește companiile, oferindu-le o 

certificare în acest sens.

Superbrands este autoritatea cu acreditarea cea mai înaltă 

la nivel mondial care aduce un omagiu celor mai puternice 

și mai valoroase mărci din lume. Statutul Superbrands 

reprezintă locul special pe care îl ocupă marca premiată pe 

piața locală și recunoașterea acestui fapt.

GOTS este un Grup de Lucru recunoscut la nivel 

internaţional care reglementează Standardul global pentru 

Textile Organice. Acesta definește criterii ecologice stricte 

și impune totodată respectarea condițiilor sociale în toate 

etapele producției de textile ecologice.

Scopul principal al proiectului Green Company 

este protecția mediului și eliminarea impactului 

negativ al activității umane prin asigurarea unei 

reciclări eficiente a deșeurilor electronice.
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212
76

Oferta cea mai largă de textile promoțio-

nale, dedicate activităților sportive  și 

ținute casual. Toate produsele sunt con-

cepute pentru a facilita o ușoară aplicare 

a mărcii prin broderie sau imprimare.

Brand-ul Malfini Premium® este cuno-

scut pentru grija specială pe care o 

acordăm fiecărui detaliu începând de la 

croială, alegerea materialelor și până la 

designul elegant. 

Piccolio este aici pentru tine! Nu doar cu 

prețuri convenabile, ci și cu diverse croieli 

simple, potrivite chiar și pentru cele mai 

creative și extravagante idei!

brand-uri

Echipamentul pentru muncă RIMECK® 

este conceput din materiale de cea mai 

înaltă calitate, cu gramaj ridicat. În colecția 

de outdoor oferim și produse ce au în 

compoziție și materialul CORDURA®, ce 

beneficiază de certificare garantată.

showroom 
Ústí nad Labem

produse

culori

Design
confort

calitate
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Pentru mai multe informații despre disponibilitatea stocurilor contactați departamentul nostru de vânzări.

& mărimi
CULORI NOI

produse noi 2019

În stoc: 
În trimestru II al anului 2019 

În stoc: 
În trimestru I al anului 2019 

În stoc: 
În trimestru II al anului 2019 

În stoc: 
În trimestru II al anului 2019 

În stoc: 
În trimestru III al anului 2019

În stoc: 
În trimestru III al anului 2019

În stoc: 
În trimestru III al anului 2019

HEAVY V-NECK  tricou

CITY  tricou

PURE  tricou

ELEGANCE  tricou 

DREAM  tricou 

BASIC  tricou 

BASIC  tricou 

TRIUMPH  tricou 

HEAVY NEW  tricou 

BASIC  tricou 

SLIM  tricou 

GLANCE  tricou 

CORE  tricou 

FUSION  tricou  

SINGLE J.  tricou polo        3XL

PIQUE POLO  tricou polo 

COTTON  tricou polo 

COTTON HEAVY  tricou polo 

URBAN  tricou polo 

PIQUE POLO LS  tricou polo 

ESSENTIAL  hanorac

ADVENTURE  hanorac 

TRENDY ZIPPER  hanorac

TRENDY ZIPPER  hanorac

FANTASY  tricou

STAR  tricou

SANDWICH 6P  şapcă

ACTION tricou

PERFECTION PLAIN tricou polo 

COLLAR UP tricou polo 

FLASH cămaşă

DYNAMIC cămaşă

JACKET HI-Q jachetă fleece

p. 34

p. 49

p. 47

p. 50

p. 47

p. 27

p. 27

p. 53

p. 31

p. 27

p. 50

p. 47

p. 53

p. 37

p. 60

p. 57

p. 58

p. 59

p. 61

p. 63

p. 79

p. 77

p. 73

p. 73

p. 105

p. 107

p. 113

p. 158

p. 138

p. 137

p. 144

p. 146

p. 170

În stoc: 
În trimestru II al anului 2019 

6 7



OrganicCU 807099
ORGANIC

FABRICAT DIN 100% 
BUMBAC ORGANIC 

provenit din culturi organice 
(pesticidele periculoase sunt 

strict interzise)

PRODUCȚIE CONVENABILĂ  
fermierii decid ce semințe și culturi 

urmează să fie plantate, solul rămâne 
fertil pe termen lung)

producția are la bază 
NORME STRICTE DIN 
PUNCT DE VEDERE 

SOCIAL ȘI DE MEDIU

până la 94% 
MAI PUȚINE EMISII DE 

GAZE CU EFECT DE SERĂ

RESPONSABILI CU MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR

CONSUM REDUS 
DE APĂ ȘI ENERGIE

Tricourile noastre din bumbac organic poartă eticheta cu logo-ul 
GOTS și un număr de licență 

Logo-ul GOTS și numărul de licență sunt de asemenea marcate pe 
eticheta textilă de la nivelul gulerului și pe cea de îngrijire

171, 172 ORIGIN 
tricou pentru bărbați & damă, Single Jersey, 160 g/m2, p. 23

173, 174 NATIVE
tricou pentru bărbați & damă, Single Jersey Slub, 150 g/m2, p. 25 

TRICOURI 
cu certificare GOTS

Collection

Global Organic Textile Standard (GOTS)
Standardul global pentru Textile Organice (GOTS) este recunoscut la nivelul internaţional în ceea ce privește 
prelucrarea textilelor confecționate din fibre organice. Acesta definește criterii ecologice la nivel înalt pentru întreg 
lanțul de furnizori de textile organice și impune totodată respectarea condițiilor sociale. Utilizarea fibrelor ce 
provin din culturi organice, eliminarea substanțelor toxice ce dăunează mediului și introducerea unui salariu minim 
reprezintă doar un mic fragment din criteriile obligatorii ale GOTS. Puteți fi siguri că produsele marcate cu logo-ul 
GOTS sunt fabricate cu toată responsabilitatea socială și ecologică.
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KIDS

Accesorii

FAMILY CONCEPT
Puteți îmbrăca întreaga familie cu 

produsele care poartă acest marcaj.

135 CLASSIC NEW 
tricou, 145 g/m2, p. 28

138 BASIC
tricou, 160 g/m2, p. 27

149 CAMOUFLAGE 
tricou, 160 g/m2, p. 45

Produse pentru 

COPII

Produsul nou al anului 2019 
este tricoul pentru copii Sailor,  
cu modelul în dungi favorit.

805 SAILOR
tricou, 150 g/m2, p. 39

Collection

125, 605 PLAYTIME 
tricou & pantaloni scurţi, p. 106

147 FANTASY 
tricou, p. 105

912 ENERGY, P92 BEETLE, 9V4 HV ENERGY
rucsac, p. 123, 132, 181

406 ESSENTIAL
p. 79

121 LONG SLEEVE 
p. 50

100 CLASSIC 
p. 29

222 PIQUE POLO  
p. 57

148 INFINITY
p. 43

P72 PELICAN 
p. 128

322 CLASSIC KIDS
Pălărie, p. 117

303 6P KIDS
Şapcă, p. 115

327 RELAX, 329 FANCY
eşarfă, p. 116

328 TWISTER 
eşarfă, p. 116

607 COMFORT
p. 109

9V2 HV BRIGHT
p. 179

412 TRENDY ZIPPER
hanorac, p. 73 

529 FROSTY 
jachetă fleece, p. 83

P94 BLANKY
Pătură de fleece, p. 131
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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

211
SINGLE J. LS 63

413, 414
CAPE 75

407, 409
ADVENTURE, VIVA 77

406
ESSENTIAL 79

408
KANGAROO 79

527, 528, 529
FROSTY 83

520
HORIZON 84

525
EXIT 85

519
PRACTIC 85

526
SCARF NEW 85

533, 534
PACIFIC 3 IN 1 89

531, 532
NANO 91

212, 213
COTTON 58

112
LONG  SLEEVE 51

139
SLIM 50

127
ELEGANCE 50

121
LONG SLEEVE 50

119
FIT-T LONG SLEEVE 51

130
STREET LS 51

136, 142
TRIUMPH, CORE 53

203, 210, 222
PIQUE POLO 57

410, 411, 412
TRENDY ZIPPER 73

209, 229
STYLE LS 67

218
STYLE 67

207, 214
CHIC 69

215, 216
COTTON HEAVY 59

202, 223
SINGLE J. 60

219, 220
URBAN 61

221
PIQUE POLO LS 63

141
GLANCE 47

128
DREAM 47

120
CITY 49

122
PURE 47
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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

326
FURRY 117

907, 908, 909
TERRY 120

903, 905
TERRY 121

901
CARRY 122

912
ENERGY 123

911
SMART 123

P71
PARADE 126

P81
PIXEL 127

P21, P22
JOY 128

P72
PELICAN 128

P41
ZERO 130

P94
BLANKY 131

P31
SUNSHINE 132

P92
BEETLE 132

P93
BUBBLE 133

271
DRESS UP 136

329
FANCY 116

328
TWISTER 116

304, 322

CLASSIC, 
CLASSIC KIDS 117

511, 510
SOFTSHELL JACKET 92

522, 521
PERFORMANCE 93

327
RELAX 116

900
HANDY 122

P73
PAINT 127

P74
PEAK 126

P75
PROGRESS LS 129

P91
BLOOM 133

303
6P KIDS 115

310
SUNVISOR 114

324, C24

LATINO, 
CAMO LATINO 115
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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

R01, R02
RESIST 166

W05
WOODY 166

R03, R04
RESIST HEAVY 167

W06
RANGER 167

259, 269
GRAND 140

258
CONTRAST STRIPE LS 142

550
CASUAL 143

256, 257
COLLAR UP 137

251, 253
PERFECTION PLAIN 138

2V9
HV RUNWAY 179

9V3

 
HV BRIGHT 179

453, 454
BOMBER 148

R05
RESIST LS 169

W51, W01
WOODY 172

W53, W03
RANGER 173

W04
RANGER 175

W02
WOODY 174

W52
WOODY 177

W54
RANGER 177

5V9
HV PRACTIC 181

3V5

 
HV REFLEX 181

4V6
HV ESSENTIAL 178

5V1
HV FLEECE 178

1V9
HV PROTECT 179

9V4
HV BRIGHT 179

9V2
HV ENERGY 181

3V8
HV TWISTER 181

518
NEXT 170

501, 504
JACKET 171

506
JACKET HI-Q 170

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

Classic 101 

Produsele din colecția MALFINI® se 
fac remarcate într-un mod deosebit, 
fiind disponibile într-o varietate de 
croieli, gramaje, materiale și cu-
lori, având însă un lucru în comun, și 
anume că vă puteți baza pe calitatea 
acestora și confortul oferit. Indiferent 
dacă sunt folosite în scop publicitar, 
pentru activități sportive sau purtare 
zilnică, acestea poartă întotdeauna 
cu mândrie print-uri sau broderii 
bine realizate.

calitate & confort



SINGLE JERSEY
Tricot elastic și neted, cunoscut îndeosebi în producția 
tricourilor, inclusiv cele polo.

FINISAJ CU SILICON
Materialul este scufundat într-o baie de silicon pentru a îi 
îmbunătăți proprietățile. Este asemănător cu folosirea unui 
balsam de rufe, dar efectul produs este de lungă durată.

100 % BUMBAC
Acesta se caracterizează prin proprietăți precum 
moliciune, flexibilitate, rezistență, capacitate de absorbție 
și imperrespirabilitate.

Basic 129

TRICOURI



ORIGIN 171

ORIGIN 172

00 4401 02 11 0716 9605

00 4401 02 11 0716 9605

2/4

25

25

21

21

2/4
Produs nou. În stoc: În al doilea trimestru al anului 2019. 
Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

tricou pentru bărbați

tricou de damă

Single Jersey, 100 % bumbac organic 

160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bumbac organic 

160 g/m2, XS - 2XL

bumbac obținut din culturi ecologice

cusături laterale

tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

marginea inferioară este curbată

bumbac obținut din culturi ecologice

croială cambrată ce prezintă cusături laterale

tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

marginea inferioară este curbată

22 23
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NATIVE 173

NATIVE 174

2/4

2/4

00 4401 02 11 0716 9605

00 4401 02 11 0716 9605

25

25

21

21

2/4

tricou pentru bărbați

tricou de damă

Single Jersey Slub, 100 % bumbac organic
150 g/m2, S - 3XL

Single Jersey Slub, 100 % bumbac organic 

150 g/m2, XS - 2XL

bumbac obținut din culturi ecologice

structură densă - subțire a țesăturii de tip slub

cusături laterale

tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

bumbac obținut din culturi ecologice

structură densă - subțire a țesăturii de tip slub

croială cambrată ce prezintă cusături laterale

tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

Produs nou. În stoc: În al doilea trimestru al anului 2019. 
Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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BASIC 129

BASIC 134
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BASIC 138

2327

23

09

27

00 6002 44 049603* 05 16 1162 3001 1514 07 6463929512*

croială tubulară

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

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

finisaj cu silicon

tricou pentru bărbați

croială cambrată ce prezintă cusături laterale

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

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

finisaj cu silicon

tricou de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

cusături laterale

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

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

finisaj cu silicon

tricou pentru copii

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon 

160 g/m2, XS - 5XL (5XL doar în culorile 00, 01, 02, 05, 07)

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon 

160 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01)

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

160 g/m2

26 27
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croială tubulară

tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

tricou pentru bărbați

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

croială cambrată ce prezintă cusături laterale

tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

tricou de damă

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

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

cusături laterale

tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

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

145 g/m2

tricou pentru copii

croială tubulară

tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

tricou unisex

Single Jersey, 100 % bumbac
160 g/m2, S - 4XL (4XL doar în culorile 00, 01)

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

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

160 g/m2

tricou pentru copii

cusături laterale

tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

CALITATE ȘI SIGURANȚĂ 
Standardul 100 Oeko-Tex este un sistem de certificare recunoscut la nivel global, 
care se utilizează pentru produse textile confecționate doar din materiale care nu 
dăunează sănătății. Fiecare produs este testat de Institutul European de Cercetare, 
în mod independent, pentru a stabili dacă există substanțe dăunătoare organismului 
uman. Cercetătorii examinează cu atenție pentru a determina dacă au fost utilizate 
substanțe periculoase în timpul producției, conform criteriilor standard. 
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HEAVY NEW 137

HEAVY 110

27

croială tubulară

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

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

finisaj cu silicon

croială tubulară

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

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
200 g/m2, XS - 4XL (4XL doar în culorile 00, 01, 02, 05, 07)

Single Jersey, 100 % bumbac
200 g/m2, S - 3XL ( 3XL doar în culorile 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07)

tricou unisex

tricou unisex

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

30 31



00 12* 05 44 0401 06 1102 07

00

00

02

02 0405

01

01

6005

60

6712*

12*

28 29 92 04 07

4992 07

44

44
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VIPER 143

VIPER 161

croială tubulară

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

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

etichetă detașabilă

croială "slim fit" ce prezintă cusături laterale

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

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

finisaj cu silicon

Single Jersey, 100 % bumbac, 180 g/m2

180 g/m2, XS - 4XL ( 4XL doar în culorile 00, 01)

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
180 g/m2, S - 2XL

tricou unisex

tricou pentru bărbați

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

tricou de damă

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
180 g/m2, XS - 2XL

croială cambrată ce prezintă cusături laterale

guler rotund cu decolteu adânc

tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

mâneci mai scurte

finisaj cu silicon
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*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

croială tubulară

guler în formă de V

tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

croială tubulară

guler în formă de V

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

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

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

Single Jersey, 100 % bumbac
200 g/m2, S - 4XL (4XL doar în culorile 00, 01)

tricou unisex

tricou unisex

tricou pentru bărbați

croială cambrată ce prezintă cusături laterale

guler în formă de V cu decolteu adânc

tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

mâneci mai scurte

finisaj cu silicon

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
180 g/m2, XS - 2XL

tricou de damă

croială "slim fit" ce prezintă cusături laterale

guler în formă de V cu decolteu adânc

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

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

finisaj cu silicon

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
180 g/m2, S - 3XL

*Compoziţia culorii poate fi diferită: 85 % bumbac, 15 % viscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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tricou pentru bărbați

Single Jersey, 65 % poliester, 35 % bumbac
160 g/m2, XS - 2XL

croială lejeră ce prezintă cusături laterale

gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

mâneci întoarse cusute în 4 puncte

material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

Single Jersey, 65 % poliester, 35 % bumbac
160 g/m2, S - 3XL

cusături laterale

gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

mâneci întoarse cusute în 4 puncte

material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

tricou de damă

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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SAILOR 803

02

SAILOR 804

02

SAILOR 805

02

1/4

1/4

1/4
Produs nou. În stoc: În primul trimestru al anului 2019. 
Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

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

150 g/m2

tricou de damă

dungi în culori marinărești de alb-albastru marin

cusături laterale

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

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

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

tricou unisex

tricou pentru copii

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

dungi în culori marinărești de alb-albastru marin

croială cambrată ce prezintă cusături laterale

guler rotund cu decolteu adânc

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

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

mâneci mai scurte

dungi în culori marinărești de alb-albastru marin

cusături laterale

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

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
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tricou unisex

model format din două culori

cusături laterale

cusătură orizontală despărțitoare cu bandă aplicată

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

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

tricou unisex

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

model format din două culori

culori melanj din 100% tricot din bumbac

cusături laterale

cusătură orizontală despărțitoare

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

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

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

Produs nou. În stoc: În al doilea trimestru al anului 2019. 
Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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cusături laterale

gulerul și mânecile sunt finisate din material raiat 1:1 în culori contrastante

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

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

tricou unisex

cusături laterale

gulerul și mânecile sunt finisate din material raiat 1:1 în culori contrastante

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

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

180 g/m2

tricou pentru copii
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3332 34

CAMOUFLAGE 144

3332 34

CAMOUFLAGE LS 166

CAMOUFLAGE 149

3332 34

 136 TRIUMPH122 PURE C24 CAMO LATINO
p. 115p. 53

cusături laterale

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

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr, de culoare de camuflaj

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

tricou unisex

cusături laterale

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

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate de culoare 01

mâneci lungi de tip raglan în culoare de camuflaj

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

tricou unisex

cusături laterale

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

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în culoare de camuflaj

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

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

160 g/m2

tricou pentru copii

p. 47

Regăsiți culorile 
CAMOUFLAGE 

și la produsele:
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materialul elastic conferă stabilitate formei

croială "slim fit" ce prezintă cusături laterale

tivul îngust al gulerului este confecționat din acelaşi material de bază

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

mâneci scurte strâmte

croială cambrată ce prezintă cusături laterale

gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

mâneci mai scurte

finisaj cu silicon

materialul elastic conferă stabilitate formei

croială "slim fit" ce prezintă cusături laterale

guler în formă de V

gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază

mâneci scurte de tip raglan

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

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
150 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01, 02, 07, 12)

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01)

tricou de damă

tricou de damă

tricou de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: 85 % bumbac, 15 % viscoză, **80 % bumbac, 15 % viscoză, 5 % elastan
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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*Compoziţia culorii poate fi diferită: 85 % bumbac, 15 % viscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

croială lejeră ce prezintă cusături laterale

tiv lat aplicat în partea inferioară confecţionat din acelaşi material precum cel de bază

gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

mâneci mai scurte

finisaj cu silicon

croială lejeră ce prezintă cusături laterale

croială cu lungime sub linia șoldului

guler tip barcă

gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază

mâneci tip kimono

în momentul uscării, se recomandă a fi poziționat pe toată lungimea, pe orizontală

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
150 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01)

Single Jersey, 95 % viscoză, 5 % elastan
170 g/m2, XS - 2XL

tricou de damă

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

materialul elastic conferă stabilitate formei

croială "slim fit" ce prezintă cusături laterale

gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

mâneci lungi 

materialul elastic conferă stabilitate formei

croială "slim fit" ce prezintă cusături laterale

guler în formă de V

gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază

mâneci lungi de tip raglan

 Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01)

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01)

tricou de damă

tricou de damă

cusături laterale

gulerul este finisat din material raiat 1:1

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

mâneci lungi 

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

160 g/m2

tricou pentru copii

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

model format din două culori (cu excepția culorilor 00, 01)

cusături laterale

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

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

mâneci lungi de tip raglan cu manșete

manșetele sunt confecționate din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan

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

cusături laterale

cusătură aplicată la nivelul umerilor cu bandă în culoare contrastantă

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

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

mâneci lungi 

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

tricou unisex

tricou pentru bărbați

croială "slim fit" ce prezintă cusături laterale

gulerul este finisat din material raiat 1:1

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

mâneci lungi 

Single Jersey, 100 % bumbac
160 g/m2, S - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01, 02)

tricou pentru bărbați

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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croială tubulară

gulerul și răscroiala mânecilor sunt finisate din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

materialul elastic conferă stabilitate formei

croială "slim fit" ce prezintă cusături laterale

guler rotund cu decolteu adânc

gulerul și răscroiala mânecilor sunt finisate din acelaşi material precum cel de bază

bretele late

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

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

tricou de damă

tricou pentru bărbați

**Compoziţia culorii poate fi diferită: 85 % bumbac, 15 % viscoză, * 80 % bumbac, 15 % viscoză, 5 % elastan
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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Urban 220

PIQUE
Țesătura pique este confecționată din tricot din bătătură cu 
model geometric în relief pe exterior. 

MATERIAL TIP RAIAT
Este elastic și este des folosit la confecționarea 
gulerelor, manșetelor, fentelor și tivul tricourilor polo si 
hanoracelor. 

65 % BUMBAC/35 % POLIESTER
Bumbacul asigură moliciunea și imperrespirabilitatea 
produsului finit. Adaosul de material sintetic conferă 
capacitatea de uscare rapidă și permite produsului să își 
păstreze forma timp îndelungat.

TRICOURI  POLO
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cusături laterale

gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu două dungi decorative în relief

fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

model cambrat ce prezintă cusături laterale

gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu două dungi decorative în relief

fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
200 g/m2, S - 4XL (4XL doar în culorile 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94)

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
200 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01, 07)

tricou polo pentru bărbaţi

tricou polo de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

cusături laterale

gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu două dungi decorative în relief

fentă îngustă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

200 g/m2

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

croială cu șlițuri laterale

gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1

fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

buzunarul este împachetat separat pentru o personalizare mai ușoară

model cambrat cu șlițuri laterale

gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1

fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

buzunarul este împachetat separat pentru o personalizare mai ușoară

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

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

tricou polo pentru bărbaţi

tricou polo de damă

croială cu șlițuri laterale

gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1

fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

model cambrat cu șlițuri laterale

gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1

fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

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

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

tricou polo pentru bărbaţi

tricou polo de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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cusături laterale

guler din material raiat 1:1

fentă cu doi nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

finisaj cu silicon

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
180 g/m2, S - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01, 02, 05, 07, 12)

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
Produs și culoare noi. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

tricou polo de damă

model cambrat ce prezintă cusături laterale

guler din material raiat 1:1

fentă îngustă cu patru nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

finisaj cu silicon

tricou polo pentru bărbaţi

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
180 g/m2, XS - 2XL

tricou polo pentru bărbaţi

tricou polo de damă

cusături laterale

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

fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
200 g/m2, S - 3XL

model cambrat ce prezintă cusături laterale

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

fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
200 g/m2, XS - 2XL

*Compoziţia culorii poate fi diferită: 85 % bumbac, 15 % viscoză
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PIQUE POLO LS 221
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*Compoziţia culorii poate fi diferită: 85 % bumbac, 15 % viscoză

tricou polo pentru bărbaţi

cusături laterale

gulerul din material raiat 1:1, cu două dungi decorative în relief

fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

mâneci lungi

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
200 g/m2, S - 3XL

cusături laterale

gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1

fentă cu doi nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

mâneci lungi prevăzute cu manșete

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

tricou polo pentru bărbaţi

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

DETALII DE FABRICAȚIE
Cusături verticale, pliuri sau încrețituri ce permit modelului 
să se plieze pe orice siluetă și conferă lejeritate în mișcări.

GULER DIN 2 PĂRȚI
Este format din două piese -  guler ridicat și partea de sus 
a tivului.

POPLIN
Este materialul cel mai des utilizat în producția de cămăși. 
Este extrem de moale, plăcut la atingere, deși suficient de 
rigid.

Chic 207
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model cambrat ce prezintă cusături laterale

partea din spate este prevăzută cu două cusături verticale

cusături la nivelul pieptului și taliei

gulerul cămășii este format din două părți

marginea frontală este prevăzută cu fentă

mâneci 3/4 cu manșete cu o croială dreaptă și șlițuri

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

marginea inferioară este curbată

Poplin, 100 % bumbac
125 g/m2, XS - 2XL

cămaşă de damă

croială regular fit ce prezintă cusături laterale

partea din spate este prevăzută cu pliuri și o platcă dublă

gulerul cămășii este format din două părți

marginea frontală este prevăzută cu fentă

buzunar aplicat la nivelul pieptului

mâneci lungi cu manșete cu o croială rotundă și închidere cu un nasture

nasturi de culoarea materialului de bază (2 nasturi de rezervă)

Poplin, 100 % bumbac
125 g/m2, S - 3XL

Poplin, 100 % bumbac
125 g/m2, XS - 2XL

cămaşă de damă

cămaşă pentru bărbaţi

model cambrat ce prezintă cusături laterale

cusături la nivelul pieptului și taliei

gulerul cămășii este format din două părți

marginea frontală este prevăzută cu fentă

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

nasturi de culoarea materialului de bază (2 nasturi de rezervă)

marginea inferioară este curbată

Produs nou. În stoc: În al doilea trimestru al anului 2019. 
Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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CHIC 214

CHIC 207

partea din spate este prevăzută cu două cusături verticale şi platcă

cusături la nivelul taliei

în zona pieptului sunt prezente încrețituri

gulerul cămășii nu este ajustabil prin nasturi și este format din două părți

marginea frontală este prevăzută cu fentă

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

marginea inferioară este curbată

Poplin, 100 % bumbac
120 g/m2, XS - 2XL

cămaşă de damă

croială regular fit ce prezintă cusături laterale

partea din spate este prevăzută cu pliuri și o platcă dublă

gulerul cămășii este format din două părți

marginea frontală este prevăzută cu fentă

buzunar aplicat la nivelul pieptului

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

Poplin, 100 % bumbac
120 g/m2, S - 3XL

cămaşă pentru bărbaţi
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HANORACE
Viva 409

PARTEA INTERIOARĂ PIEPTĂNATĂ 
Partea din interior, completată cu un fir de umplutură, a 
fost supusă la un proces mecanic pentru a căpăta un aspect 
pufos. Materialul astfel tratat are o densitate mai mare și 
este mai călduros. 

MATERIAL TIP RAIAT CU ELASTAN
Adaosul de elastan mărește elasticitatea și conferă stabilitate 
formei.

FRENCH TERRY
Țesătură netedă cu fir de umplutură care mărește nivelul de 
rezistență, absorbție și volumul materialului.
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TRENDY ZIPPER 410

TRENDY ZIPPER 411

TRENDY ZIPPER 412
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hanorac cu glugă și fermoar pe toată lungimea

în partea frontală sunt aplicate două buzunare

gluga este căptușită cu țesătură Single Jersey și prezintă șnur de reglare

tivul de la bază și manșetele mânecilor sunt din material raiat 2:2, cu adaos de 5% elastan

la nivelul umerilor și buzunarelor este aplicată o cusătură decorativă

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire

hanorac cu glugă și fermoar pe toată lungimea

în partea frontală sunt aplicate două buzunare

gluga este căptușită cu țesătură Single Jersey și prezintă șnur de reglare

tivul de la bază și manșetele mânecilor sunt din material raiat 2:2, cu adaos de 5% elastan

la nivelul umerilor și buzunarelor este aplicată o cusătură decorativă

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire

hanorac pentru copii, cu fermoar pe toată lungimea

gluga este căptușită

în partea frontală sunt aplicate două buzunare

tivul de la bază și manșetele mânecilor sunt din material raiat 2:2, cu adaos de elastan

la nivelul umerilor și buzunarelor sunt aplicate cusături decorative

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire moale la atingere

French terry, partea interioară pieptănată
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m2, XS - 2XL

French terry, partea interioară pieptănată
65 % bumbac, 35 % poliester

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

hanorac pentru copii

hanorac de damă

French terry, partea interioară pieptănată
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

hanorac pentru bărbaţi

* Compoziţia culorii poate fi diferită: 85 % bumbac, 15 % viscoză
Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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CAPE 413

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

hanorac de damă

în partea frontală  este aplicat un buzunar tip marsupiu

gluga este căptușită cu țesătură Single Jersey și prezintă șnur de reglare

tivul de la bază și manșetele mânecilor sunt din material raiat 2:2, cu adaos de 5% elastan

la nivelul umerilor și buzunarului este aplicată o cusătură decorativă

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire

model cambrat

hanorac pentru bărbaţi

în partea frontală  este aplicat un buzunar tip marsupiu

gluga este căptușită cu țesătură Single Jersey și prezintă șnur de reglare

tivul de la bază și manșetele mânecilor sunt din material raiat 2:2, cu adaos de 5% elastan

la nivelul umerilor și buzunarului este aplicată o cusătură decorativă

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire

French terry, partea interioară pieptănată 
65 % bumbac, 35 % poliester

320 g/m2, S - 3XL

French terry, partea interioară pieptănată 
65 % bumbac, 35 % poliester

320 g/m2, XS - 2XL
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Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

hanorac pentru bărbaţi

hanorac de damă

hanorac pentru bărbați, cu guler ridicat, pieptănat pe interior 

modelul este prevăzut cu fermoar metalic pe toată lungimea

gulerul, tivul de la bază și de la buzunare, părțile laterale și manșetele sunt din material raiat

în partea frontală sunt aplicate două buzunare

French terry, partea interioară pieptănată
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

hanorac de damă, de calitate, cu guler ridicat, confecționat din material raiat

modelul este prevăzut cu fermoar argintiu spiralat pe toată lungimea

tivul de la bază și manșetele mânecilor sunt din material raiat 2:2, cu adaos de 5% elastan

în partea frontală sunt aplicate două buzunare 

partea interioară este pieptănată

French terry, partea interioară pieptănată
97 % bumbac, 3 % elastan

300 g/m2, XS - 2XL

** Compoziţia culorii poate fi diferită: 64 % bumbac, 33 % poliester, 3 % elastan
* Compoziţia culorii poate fi diferită: 85 % bumbac, 15 % viscoză
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hanorac de damă

hanorac de damă, de calitate, cu glugă și buzunar tip marsupiu

gluga este căptușită cu țesătură Single Jersey și prezintă șnur de reglare

tivul de la bază și manșetele mânecilor sunt din material raiat 2:2, cu adaos de 5% elastan

tivul de la glugă, şnurul de reglare şi părţile laterale sunt de culoare diferită 

partea interioară este pieptănată

French terry, partea interioară nepieptănată
97 % bumbac, 3 % elastan

280 g/m2, XS - 2XL

hanorac de calitate, cu țesătura pieptănată pe interior

tivul de la bază, manșetele mânecilor și gulerul sunt din material raiat 1:1, cu adaos de 5% elastan

la nivelul manşetelor, al tivului de la bază şi al gulerului este aplicată o cusătură dublă

French terry, partea interioară pieptănată
65 % bumbac, 35 % poliester

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

hanorac pentru bărbați/copii

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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Exit 525

TRATAMENT ANTISCĂMOȘARE
Proces folosit pentru a limita tendința materialelor de a se 
scămoșa.

ȘNURURI ELASTICE
Permit ajustarea circumferinței produsului.

FLEECE
Are o capacitate de izolație termică remarcabilă, durată de 
viață crescută și este ușor de întreținut. Materialul poate fi 
tratat antiscămoșare.

FLEECE
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FROSTY 527

FROSTY 528

FROSTY 529

jachetă fleece pentru bărbați, cu elemente contrastante

în partea frontală sunt aplicate două buzunare cu fermoar

gulerul este ridicat având scop de protecție a bărbiei

modelul prezintă cusături decorative

dimensiunea poate fi ajustată prin intermediul șnurului elastic de la bază

pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare

jachetă fleece de damă, cu elemente contrastante

în partea frontală sunt aplicate două buzunare cu fermoar

gulerul este ridicat având scop de protecție a bărbiei

modelul este cambrat și prezintă cusături decorative 

dimensiunea poate fi ajustată prin intermediul șnurului elastic de la bază

pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare

jachetă fleece pentru copii, cu elemente contrastante

în partea frontală sunt aplicate două buzunare cu fermoar

gulerul este ridicat având scop de protecție a bărbiei

modelul prezintă cusături decorative

dimensiunea poate fi ajustată prin intermediul șnurului elastic de la bază

pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
220 g/m2, S - 4XL

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
220 g/m2, XS - 3XL

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
220 g/m2, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm,10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

jachetă fleece pentru bărbaţi

jachetă fleece pentru copii

jachetă fleece de damă

(culoare suplimentară 94)

(culoare suplimentară 94)

(culoare suplimentară 94)
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PRACTIC 519

SCARF NEW 526
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HORIZON 520
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vestă cu fermoar pe toată lungimea și detalii contrastante

în partea frontală sunt trei buzunare cu fermoar, două în lateral și unul la piept

gulerul este ridicat având scop de protecție a bărbiei

modelul prezintă cusături decorative la bază, guler și la răscroiala mânecilor 

dimensiunea poate fi ajustată prin intermediul șnurului elastic de la bază

pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare

2 în 1, căciulă sau fular

căciulă fleece unisex, cu șnur pentru strângere, ce completează gama produselor fleece

pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare

fular călduros, ce completează gama produselor din fleece

pe margini prezintă cusături tip lănțișor

pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
220 g/m2, XS - 3XL

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
240 g/m2, mărime universală

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
230 g/m2, 155 × 25 cm

vestă unisex

fular unisex fleece

căciulă fleece

(culoare suplimentară 94)

jachetă fleece pentru bărbaţi

jachetă fleece cu fermoar scurt de culoarea materialului

manșetele mânecilor sunt elastice

dimensiunea poate fi ajustată prin intermediul șnurului elastic de la bază

pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
280 g/m2, S - 3XL

Puteți regăsi mai multe produse din fleece la pagina 170, la secțiunea  
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OUTDOOR
Pacific 3 in 1

CUSĂTURI IMPERMEABILE 
Este tehnologia care determină impermeabilitatea mate-
rialului la nivelul cusăturilor. Banda de impermeabilitate 
este aplicată sub presiune termică pe cusături.

ACCES PENTRU PERSONALIZARE 
Deschizătură prevăzută cu fermoar care facilitează accesul 
mașinii de brodat în căptușeala produsului.

SOFTSHELL
Material funcțional confecționat din 3 straturi cu mem-
brană ce conferă impermeabilitate și imperrespirabilitate. 



PACIFIC 3 IN 1 533, 534
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jachetă pentru bărbați jachetă de damă

Jachetă pentru bărbați 3 în 1 cu fleece pe interior și detalii 

contrastante, din material impermeabil și imperrespirabil.

Jacheta exterioară
guler ridicat și glugă detașabilă cu vârf întărit

cusături impermeabile

fermoar din material impermeabil prevăzut cu protecție pentru bărbie

2 buzunare frontale cu fermoar ascuns și cusături în lateral 

1 buzunar cu fermoar ascuns la nivelul pieptului 

tivul de la baza gâtului și gluga sunt ajustabile prin șnur elastic 

manșetele mânecilor sunt ajustabile prin sistemul de închidere velcro 

cu scai 

posibilitate de aplicare brand pe partea superioară a căptușelii 

Fleece interior:
jachetă din fleece cu guler ridicat și fermoar pe toată lungimea, 

de gramaj redus

atașată cu capse de 3 benzi textile în detalii contrastante 

2 buzunare frontale cu fermoar ascuns și cusături în lateral 

tivul de la bază ajustabil cu șnur elastic 

tratament anti-scămoșare pe ambele laturi 

Jachetă exterioară din material impermeabil și imperrespirabil
100 % poliester, pânză și poliuretan laminat alb, 130 g/m2; 
material impermeabil cu o rezistență la apă de 8 000 mm, 
imperrespirabilitate 5 000 g vapori/m2/24h, Fleece interior:
100 % poliester, tratament anti-scămoșare pe ambele laturi

220 g/m2, S - 3XL

Jachetă de damă 3 în 1 cu fleece pe interior și detalii contrastante, din 

material impermeabil și imperrespirabil.

Jacheta exterioară
guler ridicat și glugă detașabilă cu vârf întărit

cusături impermeabile

fermoar din material impermeabil prevăzut cu protecție pentru bărbie

2 buzunare frontale cu fermoar ascuns și cusături în lateral 

1 buzunar cu fermoar ascuns la nivelul pieptului 

tivul de la baza gâtului și gluga sunt ajustabile prin șnur elastic 

manșetele mânecilor sunt ajustabile prin sistemul de închidere velcro 

cu scai 

posibilitate de aplicare brand pe partea superioară a căptușelii 

Fleece interior
jachetă din fleece cu guler ridicat și fermoar pe toată lungimea, 

de gramaj redus

atașată cu capse de 3 benzi textile în detalii contrastante 

2 buzunare frontale cu fermoar ascuns și cusături în lateral 

tivul de la bază ajustabil cu șnur elastic 

tratament anti-scămoșare pe ambele laturi 

Jachetă exterioară din material impermeabil și imperrespirabil
100 % poliester, pânză și poliuretan laminat alb, 130 g/m2; 
material impermeabil cu o rezistență la apă de 8 000 mm, 
imperrespirabilitate 5 000 g vapori/m2/24h, Fleece interior:
100 % poliester, tratament anti-scămoșare pe ambele laturi

220 g/m2, XS - 2XL

Produs nou. În stoc: În al treilea trimestru al anului 2019. 
Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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jachetă softshell pentru bărbaţi

jachetă softshell de damă

jachetă pentru bărbați, confecționată din material softshell, cu detalii contrastante

finisajul NANOtex® previne pătrunderea apei

în partea frontală sunt aplicate trei buzunare cu fermoar, două în lateral și unul la piept 

gluga prezintă șnur de reglare a dimensiunii

manșetele mânecilor prezintă scai pentru ajustare

Softshell, 100 % poliester 75D cu finisaj NANOtex® ,  
membrană imperrespirabilă, 100 % poliester - micro fleece perforat, 
impermeabilitate 5 000 mm, imperrespirabilitate 600 g/m2/24 h

280 g/m2, S - 3XL

jachetă de damă, confecționată din material softshell, cu detalii contrastante

modelul este cambrat

finisajul NANOtex® previne pătrunderea apei

în partea frontală sunt aplicate trei buzunare cu fermoar, două în lateral și unul la piept 

gluga prezintă șnur de reglare a dimensiunii

manșetele mânecilor prezintă scai pentru ajustare

Softshell, 100 % poliester 75D cu finisaj NANOtex® ,  
membrană imperrespirabilă, 100 % poliester - micro fleece perforat, 
impermeabilitate 5 000 mm, imperrespirabilitate 600 g/m2/24 h

280 g/m2, XS - 2XL

Mai multe informații despre NANOtex®, găsiți la pagina 187.
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SOFTSHELL JACKET 511

SOFTSHELL JACKET 510

jachetă softshell pentru bărbaţi

jachetă softshell de damă

jachetă pentru bărbați, confecționată din material impermeabil și rezistent la ploaie și vânt

modelul prezintă glugă detașabilă

în partea frontală sunt aplicate trei buzunare cu fermoar, două în lateral, unul la nivelul pieptului

manșetele mânecilor se pot regla prin intermediul benzilor cu scai

dimensiunea se poate ajusta prin șnurul elastic de la bază

fermoarul din interior facilitează procesul de  imprimare

softshell, 94 % poliester, 6 % elastan; membrană
imperrespirabilă: 100 % poliester, Fleece, impermeabilitate 14 000 mm, 
imperrespirabilitate 2 000 g/m2/24 h

300 g/m2, S - 3XL

jachetă de damă, confecționată din material impermeabil și rezistent la ploaie și vânt

modelul prezintă glugă detașabilă

în partea frontală sunt aplicate trei buzunare cu fermoar, două în lateral, unul la nivelul pieptului

manșetele mânecilor se pot regla prin intermediul benzilor cu scai

dimensiunea se poate ajusta prin șnurul elastic de la bază

fermoarul din interior facilitează procesul de  imprimare

modelul este cambrat și scoate în evidență silueta feminină

softshell, 94 % poliester, 6 % elastan; membrană
imperrespirabilă: 100 % poliester, Fleece, impermeabilitate 14 000 mm, 
imperrespirabilitate 2 000 g/m2/24 h

300 g/m2, XS - 2XL

jachetă softshell pentru bărbaţi

jachetă softshell de damă

jachetă pentru bărbați, confecționată din material impermeabil și rezistent la ploaie și vânt

modelul prezintă benzi reflectorizante pe față, spate și mâneci

în partea frontală sunt aplicate trei buzunare cu fermoar și benzi reflectorizante

în zona pieptului, pe interior, este prezent un buzunar cu orificiu pentru căști 

manșetele mânecilor se pot regla prin intermediul benzilor cu scai

dimensiunea se poate ajusta prin șnurul elastic de la bază

softshell, 94 % poliester, 6 % elastan; membrană
imperrespirabilă: 100 % poliester, Fleece, impermeabilitate 14 000 mm, 
imperrespirabilitate 2 000 g/m2/24 h

300 g/m2, S - 3XL

jachetă de damă, confecționată din material impermeabil și rezistent la ploaie și vânt

modelul prezintă benzi reflectorizante pe față, spate și mâneci

în partea frontală sunt aplicate trei buzunare cu fermoar și benzi reflectorizante

în zona pieptului, pe interior, este prezent un buzunar cu orificiu pentru căști 

manșetele mânecilor se pot regla prin intermediul benzilor cu scai

dimensiunea se poate ajusta prin șnurul elastic de la bază

modelul este cambrat și scoate în evidență silueta feminină

în varianta albă, pe părțile laterale și la nivelul umerilor este imprimat un design

softshell, 94 % poliester, 6 % elastan; membrană imperrespirabilă: 
100 % poliester, Fleece, impermeabilitate 14 000 mm, 
imperrespirabilitate 2 000 g/m2/24 h

300 g/m2, XS - 2XL
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COOL 515

COOL 514

01/44
02/62

92/36
07/36

44/36

01/44
02/62

92/36
07/36

44/36

jachetă pentru bărbaţi

jachetă de damă

jachetă pentru bărbați, cu glugă 

modelul este lejer și prezintă mici motive reflectorizante pe mâneci și glugă

în partea frontală sunt trei buzunare cu fermoar, două în lateral și unul orizontal la piept

manșetele mânecilor se pot regla prin intermediul benzilor cu scai

partea din spate este prelungită

softshell, 100 % poliester, membrană imperrespirabilă: 100 % poliester,
 impermeabilitate 5 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m2/24 h

210 g/m2, S - 3XL

jachetă de damă, cu glugă 

modelul este lejer și prezintă mici motive reflectorizante pe mâneci și glugă

în partea frontală sunt trei buzunare cu fermoar, două în lateral și unul orizontal la piept

manșetele mânecilor se pot regla prin intermediul benzilor cu scai

partea din spate este prelungită

softshell, 100 % poliester, membrană imperrespirabilă: 100 % poliester, 
impermeabilitate 5 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m2/24 h

210 g/m2, S - 2XL
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VISION 516
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NORDIC 523
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01/36

59/00
07/36

vestă softshell pentru bărbaţi

vestă softshell de damă

vestă softshell pentru bărbați

în partea frontală sunt aplicate două buzunare cu fermoar

dimensiunea poate fi ajustată prin intermediul unui șnur elastic aflat la bază

în partea din spate a gulerului sunt prezente agățătoare

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan,
Fleece, 100 % poliester

280 g/m2, S - 3XL

vestă softshell de damă

modelul este cambrat pentru a scoate în evidență silueta feminină

în partea frontală sunt aplicate două buzunare cu fermoar

dimensiunea poate fi ajustată prin intermediul unui șnur elastic aflat la bază

în partea din spate a gulerului sunt prezente agățătoare

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan,
Fleece, 100 % poliester

280 g/m2, XS - 2XL

vestă pentru bărbaţi

vestă pentru bărbați, ce conferă un nivel ridicat de căldură

două buzunare plic sunt aplicate în partea frontală și alte două buzunare pe interior, în zona pieptului

căptușeala este confecționată din fleece, în culoare contrastantă, cu tratament antiscămoșare

dimensiunea poate fi ajustată prin intermediul unui șnur elastic aflat la bază

materialul exterior: Rip Stop 210T cu un strat de 100 % poliamidă
argintiu pe dos, material interior: fleece, 100 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

jachetă unisex

jachetă de protecție împotriva vântului, cu fermoar pe toată lungimea 

gluga poate fi ascunsă în guler

în partea frontală sunt aplicate două buzunare

dimensiunea poate fi ajustată prin șnur elastic prevăzut în partea de jos a jachetei și la glugă

articolul vine însoțit de un săculeț textil de aceeași culoare, cu fermoar și agățătoare

100 % poliester, pe exterior este aplicat un strat de PA 
S - 3XL

jachetă pentru bărbaţi

jachetă pentru bărbați, vătuită și alungită

modelul este prevăzut cu glugă detașabilă, fermoar și nasturi pe toată lungimea

fermoarul principal este mai scurt pentru a permite o mișcare lejeră

în partea frontală sunt aplicate patru buzunare, două cu fermoar și două cu scai

manșetele mânecilor au strat dublu pentru o izolare mai bună

manșetele interioare sunt confecționate din material raiat, cu adaos de elastan

gulerul interior este din material raiat

materialul exterior: 100 % poliester, microfibră, vată de
umplutură 100 % poliester, căptuşeală 100% poliester
M - 2XL
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ACTIVE

STICKER

Fantasy 140

ELASTAN
Fibră extrem de elastică care este întotdeauna utilizată în 
combinație cu alte materiale. Conferă stabilitate formei și 
reduce cutele produsului finit.

STICKER LABEL 
Etichetă detașabilă.

100 % POLIESTER
Materialul este rezistent, ușor de întreținut și se usucă 
rapid.



STICKER

DIRECT 417

DIRECT 418

00 1201 02 07

STICKER

00 1201 02 07

STICKER

3/4

3/4

3/4
Produs nou. În stoc: În al treilea trimestru al anului 2019. 
Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

hanorac de damă cu glugă și fermoar, de gramaj redus 

fleece elastic moale la atingere, călduros

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber

cusături aplicate în scop decorativ

bandă elastică neagră

guler ridicat pentru protejarea bărbiei

2 buzunare frontale cu fermoar

mâneci raglan

marginea din spate are un design aparte, fiind puțin prelungită 

sticker detașabil

stretch fleece de damă

Stretch fleece, 95 % micropoliester, 5 % elastan
240 g/m2, XS - 2XL

hanorac pentru bărbați cu glugă și fermoar, de gramaj redus 

fleece elastic moale la atingere, călduros

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber

cusături aplicate în scop decorativ

bandă elastică neagră

guler ridicat pentru protejarea bărbiei

2 buzunare frontale cu fermoar

mâneci raglan

marginea din spate are un design aparte, fiind puțin prelungită 

sticker detașabil

stretch fleece pentru bărbaţi

Stretch fleece, 95 % micropoliester, 5 % elastan
240 g/m2, S - 3XL
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STICKER

DESTINY 175

DESTINY 176

00 0701 02 90 9212 8805

STICKER

STICKER

3/4

3/4

00 8901 02 90 9212 8805 07

3/4

tricou pentru bărbați

tricou de damă

material elastic neted cu capacitate de uscare rapidă

croială "slim fit" ce prezintă cusături laterale

cusături decorative plate

tivul îngust al gulerului este confecționat din acelaşi material de bază

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în culoare contrastantă 

mâneci scurte de tip raglan

partea din spate este curbată și puțin alungită

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber

sticker detașabil

material elastic neted cu capacitate de uscare rapidă

croială "slim fit" ce prezintă cusături laterale

cusături decorative plate

tivul îngust al gulerului este confecționat din acelaşi material de bază

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în culoare contrastantă 

mâneci scurte de tip raglan

partea din spate este curbată și puțin alungită

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber

sticker detașabil

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

Single Jersey, 95 % micropoliester, 5 % elastan
160 g/m2, XS - 2XL

Produs nou. În stoc: În al treilea trimestru al anului 2019. 
Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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material cu capacitate de uscare rapidă

cusături laterale

guler cu o croială deosebită

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber

material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

material cu capacitate de uscare rapidă

croială cambrată ce prezintă cusături laterale

tivul îngust al gulerului este confecționat din acelaşi material de bază

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber

material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

material cu capacitate de uscare rapidă

cusături laterale

guler cu o croială deosebită

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber

material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

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

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

Interlock pique, 100 % poliester
150 g/m2, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

tricou pentru bărbați

tricou pentru copii

tricou de damă

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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PLAYTIME 125

PLAYTIME 605

88

material neted cu capacitate de uscare rapidă

cusături laterale

tivul gulerului este din același material de bază

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

mâneci lungi 

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber

material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

Double Face, 100 % poliester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL doar în culoarea 00)

maieu de damă

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

material neted cu capacitate de uscare rapidă

croială cambrată ce prezintă cusături laterale

modelul prezintă bretele racerback

guler rotund cu decolteu adânc

gulerul și răscroiala mânecilor sunt finisate din acelaşi material precum cel de bază

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber

material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

tricou unisex

tricou unisex

material cotton-touch

cusături laterale

tivul îngust al gulerului este confecționat din acelaşi material de bază

este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

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

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

material cu capacitate de uscare rapidă

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber

cusături laterale

guler din material raiat 1:1

fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

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

tricou polo unisex

material cu capacitate de uscare rapidă

cusături laterale

cusătură verticală despărțitoare cu bandă reflectorizantă

gulerul și răscroiala mânecilor sunt finisate din acelaşi material precum cel de bază

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber

material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

Interlock pique, 100 % poliester
150 g/m2, S - 2XL, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

top pentru bărbaţi/copii

pantaloni scurţi

Interlock pique, 100 % poliester
150 g/m2, S - 3XL, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

pantaloni scurți, ideali pentru sport sau purtare zilnică

modelul nu prezintă cusături laterale

pe interior este aplicat un buzunar mic, prins de tivul superior 

tivul superior este confecționat din bandă elastică 

produsul se poate purta în combinație cu topul Playtime sau tricoul Fantasy
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pantaloni pentru bărbați, ideali pentru timpul liber

în partea frontală sunt aplicate două buzunare laterale

tivul superior este confecționat din bandă elastică  

modelul prezintă o croială dreaptă a cracului

French terry, partea interioară nepieptănată
65 % bumbac, 35 % poliester

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

pantaloni pentru bărbaţi/copii

pantaloni de damă

French terry, partea interioară nepieptănată
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m2, XS - 2XL

pantaloni de damă ce asigură un nivel ridicat de confort în timpul liber

tivul superior este confecționat din bandă elastică și este prevăzut cu șnur pentru reglarea dimensiunii

tivul inferior prezintă cusături duble

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

pantaloni scurți pentru bărbați ce asigură un nivel ridicat de confort 

modelul prezintă buzunare laterale

tivul superior este din bandă elastică și este prevăzut cu șnur pentru reglarea dimensiunii

croiala este dreaptă cu o lungime până la nivelul genunchilor

French terry, partea interioară nepieptănată  
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

pantaloni scurți pentru bărbați

colanți ideali pentru sport și activități recreative

modelul nu prezintă cusături laterale

talia este prevăzută cu bandă elastică

tivul inferior prezintă cusături duble

pantaloni de damă, ideali pentru timpul liber

materialul cu adaos de elastan asigură un nivel ridicat de confort și rezistenţă în timp a formei produsului

în partea frontală sunt aplicate două buzunare

tivul lat de la nivelul taliei și cel din partea inferioară a pantalonilor sunt din bandă elastică

fustă sport, cu pantaloni scurți pe interior, din material cu adaos de elastan

croiala fustei este în formă de A pentru a asigura o mișcare lejeră

tivul superior este confecționat din bandă elastică, prevăzut cu șnur pentru reglarea dimensiunii

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

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

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

colanți de damă

fustă de damă

pantaloni de damă

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

TWILL SIMPLU
Țesătura de twill este netedă, ușor de întreținut și are un 
aspect puțin lucios.

GĂURI BRODATE
Găurile brodate măresc nivelul de imperrespirabilitate 
al materialului.

TWILL PIEPTĂNAT
Finisajul face suprafața fină și conferă un aspect mat.

6P 305
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Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

șapcă cu șase paneluri din bumbac pieptănat, cu design sportiv

la nivelul cozorocului este aplicată o bandă în culoare contrastantă

produsul este prevăzut cu găuri de ventilație brodate

mărimea poate fi ajustată prin intermediul unei catarame metalice

șapcă cu cinci paneluri din bumbac pieptănat, de gramaj ridicat 

produsul este prevăzut cu găuri de ventilație brodate

mărimea poate fi ajustată prin intermediul unei catarame metalice

Twill pieptănat, 100 % bumbac
340 g/m2, mărime reglabilă

Twill pieptănat, 100 % bumbac
340 g/m2, mărime reglabilă

șapcă unisex

șapcă unisex

șapcă unisex

șapcă cu șase paneluri din bumbac pieptănat, de gramaj ridicat 

cusăturile din partea interioară au benzi de întărire

produsul este prevăzut cu găuri de ventilație brodate

mărimea poate fi ajustată prin intermediul unei catarame metalice

Twill pieptănat, 100 % bumbac
340 g/m2, mărime reglabilă
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șapcă unisex

șapcă unisex

șapcă cu cinci paneluri din bumbac

cozorocul cu formă plată prezintă un sticker detașabil

panelul frontal are suprafața întărită

produsul este prevăzut cu găuri de ventilație brodate

mărimea poate fi ajustată prin intermediul unei catarame din plastic în stil retro

Twill, 100 % bumbac
340 g/m2, mărime reglabilă

șapcă cu șase paneluri din bumbac

cozorocul cu formă plată prezintă un sticker detașabil

panelurile frontale au suprafața întărită

produsul este prevăzut cu găuri de ventilație brodate

mărimea poate fi ajustată prin intermediul unei catarame din plastic în stil retro

Twill, 100 % bumbac
340 g/m2, mărime reglabilă

șapcă unisex

şapcă casual, din ţesătură moale de bumbac

panelul frontal este ideal pentru aplicarea modelului imprimat sau brodat

mărimea poate fi ajustată prin intermediul unei benzi cu scai

Pânză, 100 % bumbac
230 g/m2, mărime reglabilă

șapcă unisex

şapcă pentru copii

șapcă pentru copii, cu șase paneluri

produsul este prevăzut cu găuri de ventilație brodate

mărimea poate fi ajustată prin intermediul unei benzi cu scai

Twill pieptănat, 100 % bumbac
340 g/m2, mărime reglabilă

cozoroc unisex de vară

Compoziție material exterior – 100% bumbac nepieptănat de gramaj ridicat

Compoziție material interior – frotir, pentru o purtare comodă, şi o mai bună absorbţie a transpiraţiei

mărime reglabilă cu ajutorul cataramei de plastic

şapcă unisex

Twill nepieptănat, 100 % bumbac
mărime reglabilă

Pânză, 100 % bumbac
230 g/m2, mărime reglabilă

şapcă casual, din ţesătură moale de bumbac

panelul frontal este ideal pentru aplicarea modelului imprimat sau brodat

mărimea poate fi ajustată prin intermediul unei benzi cu scai
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00 1505 070492

06 56

pălărie din material de gramaj mediu, twill nepieptănat

produsul este prevăzut cu găuri de ventilație brodate

pe interior cusăturile sunt prevăzute cu bandă de întărire

eşarfă de formă triunghiulară

este un accesoriu ideal de purtat în timpul activităților sportive sau în timpul liber

pe margini este aplicat un tiv

eşarfă de formă triunghiulară

este un accesoriu ideal de purtat în timpul activităților sportive sau în timpul liber

pe margini este aplicat un tiv

eșarfă cu formă tubulară

este un accesoriu ideal de purtat în timpul activităților sportive sau în timpul liber

produsul prezintă utilizări diverse (opțiunile de purtare sunt indicate pe ambalaj)

eșarfă unisex/pentru copii

eșarfă unisex/pentru copii

eșarfă unisex/pentru copii

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

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

Single Jersey, 100 % poliester
135 g/m2, 50 × 26 cm

pălărie unisex

pălărie din material de gramaj mediu, twill nepieptănat

produsul este prevăzut cu găuri de ventilație brodate

pe interior cusăturile sunt prevăzute cu bandă de întărire

Twill nepieptănat, 100 % bumbac
260 g/m2, mărime universală, circumferinţă 61 cm

căciulă unisex

căciulă de iarnă, călduroasă, cu apărătoare pentru urechi şi ceafă

la nivelul frunţii blăniţa este întoarsă, astfel protejează mai bine această zonă

se închide sub bărbie cu ajutorul unei cleme de plastic

Compoziție strat exterior: Rip stop, 100% poliamidă
Compoziție strat interior: blăniţă fleece, 100% poliester
S, L

pălărie pentru copii

Twill nepieptănat, 100 % bumbac
260 g/m2, mărime universală, circumferinţă 56 cm
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FROTIR
& sacoșe

Terry Towel 908
Carry 901

PÂNZĂ
Pânza este confecționată din urzeli rezistente, ce se repetă 
în mod regulat, cu același aspect atât pe exterior cât și pe 
interior. 

CUSĂTURI ÎNCRUCIȘATE
Mânerele sacoșelor din pânză sunt rezistente datorită 
întăriturii cusăturilor încrucișate.

FROTIR
Material tri-dimensional, foarte moale la atingere și cu 
o  excelentă capacitate de absorbție.



TERRY TOWEL 908

TERRY BATH TOWEL 909

TERRY HAND TOWEL 907
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951605

951605

951605

TERRY TOWEL 903

TERRY BATH TOWEL 905

00 05 0704 49 44020125 9206

00 05 0704 49 44020125 9206

prosop confecționat din țesătură de frotir, ideal pentru broderie

materialul este plăcut la atingere și absorbant, fără bordură decorativă

produsul prezintă o etichetă textilă ce poate fi folosită ca agățătoare

prosop confecționat din țesătură de frotir, ideal pentru broderie

materialul este plăcut la atingere și absorbant, fără bordură decorativă

produsul prezintă o etichetă textilă ce poate fi folosită ca agățătoare

prosop confecționat din țesătură de frotir, ideal pentru broderie

materialul este plăcut la atingere și absorbant, fără bordură decorativă

produsul prezintă o etichetă textilă ce poate fi folosită ca agățătoare

Frotir, 100 % bumbac
350 g/m2, 50 × 100 cm

Frotir, 100 % bumbac
350 g/m2, 70 × 140 cm

Frotir, 100 % bumbac
350 g/m2, 30 × 50 cm

prosop

prosop de baie

prosop

prosop confecționat din țesătură de frotir, ideal pentru broderie

materialul este plăcut la atingere și absorbant

produsul prezintă o bordură decorativă pe ambele margini și o etichetă 
textilă ce poate fi folosită ca agățătoare

prosop confecționat din țesătură de frotir, ideal pentru broderie

materialul este plăcut la atingere și absorbant

produsul prezintă o bordură decorativă pe ambele margini și o etichetă 
textilă ce poate fi folosită ca agățătoare

Frotir, 100 % bumbac
450 g/m2, 50 × 100 cm, bordură 3,5 cm

Frotir, 100 % bumbac
450 g/m2, 70 × 140 cm, bordură 3,5 cm

prosop

prosop de baie

Puteți regăsi produse din frotir cu bambus la pagina 162, la secțiunea
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SMART 911

rucsac practic cu material reflectorizant în partea inferioară la colțuri

modelul prezintă două șnururi de reglare

pe interior este aplicat un buzunar cu fermoar (20 × 23 cm)

rucsac unisex/pentru copii

Oxford, 100 % poliester
70 - 80 g/m2, universală (45 × 34 cm)

sacoșă mică din pânză, practică și ușor de împachetat

modelul prezintă două mânere care pot fi purtate pe umăr sau în mână

produsul este cadoul perfect pentru clienţii care caută o sacoșă ecologică, 

fiind ideală pentru imprimare și broderie

sacoșă mare pentru cumpărături, din pânză foarte rezistentă

modelul este practic, ușor de împachetat și reciclabil

produsul prezintă două mânere ce pot fi purtate pe umăr sau în mână

Pânză, 100 % bumbac
90 g/m2, 42 × 38 cm, mâner 60 × 2,5 cm

Pânză, 100 % bumbac
280 g/m2, 43 × 43 × 12 cm, mâner 70 × 2,5 cm

sacoşă pentru cumpărături

sacoşă pentru cumpărături

sacoșă cu un design aparte, ideală pentru cumpărături

modelul se poate purta pe umăr și se împachetează ușor în buzunarul din interior

buzunarul poate fi folosit și pentru chei sau alte lucruri mărunte

tivul de întărire aplicat pe margini conferă o rezistență mai mare

sacoşă pentru cumpărături

textură de pânză, 100 % poliester
40 g/m2, 40 × 40 cm, mâner 50 × 3,5 cm

122 123



TEAR
OFF

1.

2.

Parade P71
Pelican P72

Paint P73

Când vine vorba de colecţia Piccolio, este extrem de ușor să 

vă încântăm cu ceva nou. O gamă largă de produse la un 

preţ rezonabil, culori vesele și finisaje simple, toate aceste 

lucruri vă permit să puneţi în practică cele mai trăznite 

idei de personalizare care vor capta atenţia. Piccolio vă 

face și viaţa mai ușoară cu eticheta detașabilă care poate 

fi înlocuită cu cea proprie. Festivaluri, team building-uri, 

evenimente variate, Piccolio iese în evidenţă oriunde.  

Simplitate & spirit de joacă



PaRADE P71

00 01 0702 9205

PaINT P73

00 03*

05

28

07

2912* 1415

67

4044

06 01 0204 1692

6093 64

11

peAK P74 pIXEL P81

90 914400 01

00 06010203*

04

05

07

12*

Single Jersey, 100 % bumbac, 135 g/m2 

XS - 4XL

Tricou unisex

croială tubulară

tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din 
același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

etichetă detașabilă

Single Jersey, 100 % bumbac, 150 g/m2 

XS - 4XL

Tricou unisex

croială tubulară

tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din 
același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

etichetă detașabilă

* Compoziţia culorii poate fi diferită:
culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză;
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

Double Face, 100 % poliester, 130 g/m2 

XS - 4XL (4XL doar pentru culoarea 00)

Tricou unisex

material neted cu capacitate de uscare rapidă

cusături laterale

tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același 
material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

ideal pentru activităţi sportive și cele desfășurate în timpul liber

etichetă detașabilă

Single Jersey, 100 % bumbac, 175 g/m2 

XS - 4XL

Tricou unisex

croială tubulară

tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din 
același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

etichetă detașabilă

* Compoziţia culorii poate fi diferită:
culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză;
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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Single Jersey, 100 % bumbac, 135 g/m2 

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

tricou pentru copii

cusături laterale

tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din 
același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

etichetă detașabilă

Single Jersey, 100 % bumbac, 150 g/m2 

XS - 3XL (3XL doar pentru culorile 00, 01)

Tricou unisex

croială tubulară

tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din acelaşi 
material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

mâneci lungi 

etichetă detaşabilă

* Compoziţia culorii poate fi diferită:
culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză;
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
170 g/m2, S - 4XL 
(4XL doar pentru culorile 00, 01)

tricou polo pentru bărbaţi

cusături laterale

gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1

fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din 
acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

etichetă detașabilă

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
170 g/m2 S - 3XL 
(3XL doar pentru culorile 00, 01)

tricou polo de damă

model cambrat ce prezintă cusături laterale

gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1

fentă îngustă cu trei nasturi de culoarea materialului 
de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată 
din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

etichetă detașabilă
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pătură de fleece

hanorac unisex

Fleece, 100 % poliester, 200 g/m2

120 x 150 cm (rulată 30 x 12 cm)

pătură din fleece cu margini rotunde, ușor de împachetat și depozitat

produsul este prevăzut cu bandă de cauciuc pe margini pentru o fixare mai bună

pe toată circumferinţa este aplicat un tiv

pe partea superioară a fost aplicat un tratament antiscămoșare

etichetă detașabilă

French terry, interior pieptănat, 50 % bumbac, 
50 % poliester, 260 g/m2, XS - 3XL

hanorac de gramaj redus

baza inferioară, gulerul și manșetele sunt din material 
raiat 1:1, cu adaos de 5% elastan

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură întărită

etichetă detașabilă

* Compoziţia culorii poate fi diferită:
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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Twill, 100 % bumbac, 120 g/m2

mărime universală

şapcă unisex

șapcă cu șase paneluri, confecţionată din bumbac, de gramaj redus 

produsul este prevăzut cu găuri de ventilaţie brodate

mărimea poate fi ajustată prin intermediul unei benzi cu scai

etichetă detașabilă

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă, 90 g/m2

47 x 36 cm

rucsac

rucsac confecţionat din pânză neţesută, ce prezintă cusături laterale

modelul este prevăzut cu două șnururi negre din poliester la capătul 
cărora se află inele de metal

etichetă detașabilă

sacoșă pentru cumpărături

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă, 90 g/m2

45 x 40 cm, mâner 70 cm

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă, 90 g/m2

37 x 28 cm, mâner 70 cm

sacoşă medie pentru cumpărături

sacoșă medie pentru cumpărături, confecţionată din pânză neţesută

modelul este o alternativă accesibilă în locul pungilor de plastic

lungimea mânerelor este potrivită pentru a fi purtate pe umăr sau 
în mână

cusăturile încrucișate aplicate pe mânere conferă mai multă 
stabilitate

etichetă detașabilă

sacoșă de dimensiuni mici, din pânză neţesută, ideală pentru 
personalizare

modelul este practic și ușor de depozitat

lungimea mânerelor este potrivită pentru a fi purtate pe umăr 
sau în mână

cusăturile încrucișate conferă o rezistenţă mai mare

etichetă detașabilă
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Brand-ul exclusiv MALFINI Premi-
um® vă va uimi prin calitate și pre-
cizie. Materiale de înaltă calitate, 
detalii sofisticate și idei inspirate 
din tendințele globale, toate se află 
la baza conceperii unui produs care 
va satisface nevoile și celor mai pre-
tențioși clienți. Colecția MALFINI 
Premium® sporește atât încrederea 
de sine cât și distincția în stil, indică 
afilierea cu o companie sau club și 
conectează inima purtătorului cu 
marca.

Excelență & eleganță

Grand  259
Grand 269



0100 71 85 86930100 7177 83

215 g/m2, XS - 2XL 215 g/m2

DRESS UP COLLAR UP

S - 3XL     XS - 2XL

ROCHIE 271 TRICOU POLO 256, 257

• Pique, 100 % bumbac

• model cambrat ce prezintă cusături laterale

• gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1

• partea inferioară a gulerului și manșetele mânecilor 
prezintă dungi contrastante 

• fentă îngustă cu patru nasturi de culoarea 
materialului de bază

• șlițurile laterale și partea inferioară a fentei sunt întărite 
cu bandă de culoare contrastantă

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

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

• Pique, 100 % bumbac

• gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1

• partea inferioară a gulerului și manșetele mânecilor prezintă dungi contrastante 

• șlițurile laterale și partea inferioară a fentei sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

• cusături laterale

• fentă cu doi nasturi de culoarea 
materialului de bază

• model cambrat ce prezintă 
cusături laterale

• fentă îngustă cu patru nasturi de 
culoarea materialului de bază
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PERFECTION 
PLAIN

0100/01 70 710212* 0100/01 710212*

200 g/m2, S - 3XL 200 g/m2, XS - 2XL

PERFECTION 
PLAIN

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

TRICOU POLO PENTRU BĂRBAŢI 251 TRICOU POLO DE DAMĂ 253

• Pique, 95 % bumbac, 5 % elastan

• materialul elastic conferă stabilitate formei

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

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

• Pique, 95 % bumbac, 5 % elastan

• materialul elastic conferă stabilitate formei

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

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

• fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

• șlițurile laterale sunt întărite cu bandă de culoare 
contrastantă

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

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

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

• fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea materialului de bază

• șlițurile laterale sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
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0100 02 71

GRAND GRAND

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

0100 02 71

TRICOU POLO MERCERIZAT 259

TRICOU POLO 
DE DAMĂ MERCERIZAT 269

• Single Jersey, 100 % bumbac mercerizat

• cusături laterale

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

• fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

• Single Jersey, 100 % bumbac mercerizat

• model cambrat ce prezintă cusături laterale

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

• fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea 
materialului de bază

• șlițurile laterale sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

• bumbac mercerizat

• șlițurile laterale sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

• bumbac mercerizat
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CONTRAST
STRIPE LS

0100 12* 71 77

CASUAL

80 84

200 g/m2, S - 3XL 350 g/m2, S - 3XL

TRICOU POLO PENTRU BĂRBAŢI 258

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

JACHETĂ SOFTSHELL 550

• materialul are un adaos de 5% elastan

• 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)

• fentă cu doi nasturi de culoarea materialului de bază

• interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă

• la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

• mâneci lungi prevăzute cu manșete ajustabile

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

• combinație de softshell simplu și tricotat

• croială ce prezintă cusături laterale

• fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea

• tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro

• buzunare cu bordură și fermoar spiralat în sens invers

• buzunar la nivelul mânecii

• 2 buzunare interioare

• fleece interior cu finisaj antiscămoșare
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FLASH FLASH

00 8201 27

105 g/m2, S - 2XL 110 g/m2, S - 2XL

0100 8227

CĂMAȘĂ PENTRU BĂRBAȚI 260 CĂMAŞĂ DE DAMĂ 261

• 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

• la nivelul gulerului sunt inserate balene de plastic 
semi - rigide

• marginea frontală este prevăzută cu fentă

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

• marginea inferioară este curbată

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

• model cambrat ce prezintă cusături laterale

• partea din spate este prevăzută cu platcă

• cusături la nivelul pieptului și taliei

• gulerul cămășii este format din două părți

• marginea frontală este prevăzută cu fentă

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

• marginea inferioară este curbată

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

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

105 g/m2, S - 2XL 110 g/m2, S - 2XL

0100 82270100 8227

CĂMAȘĂ PENTRU BĂRBAȚI 262 CĂMAŞĂ DE DAMĂ 263

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

• model cambrat ce prezintă cusături laterale

• partea din spate este prevăzută cu platcă

• cusături la nivelul pieptului și taliei

• gulerul cămășii este format din două părți

• marginea frontală este prevăzută cu fentă

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

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

• marginea inferioară este curbată

• 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

• la nivelul gulerului sunt inserate balene de plastic semi-rigide

• marginea frontală este prevăzută cu fentă

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

• nasturi perlă de culoarea materialului de bază (2 
nasturi de rezervă)

• marginea inferioară este curbată

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

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

01 12*02 71

BOMBER

01 12*02 71

320 g/m2, S - 3XL 320 g/m2, XS - 2XL

HANORAC PENTRU BĂRBAŢI 453

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

HANORAC DE DAMĂ 454

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

• French terry, nepieptănat, 100 % bumbac

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

• în lateral sunt aplicate buzunare cu fermoar ascuns

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

• French terry, nepieptănat, 100 % bumbac

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

• în lateral sunt aplicate buzunare cu fermoar ascuns

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

0201 12* 71

VOYAGE

0201 12* 71

320 g/m2, S - 3XL 320 g/m2, XS - 2XL

HANORAC PENTRU BĂRBAŢI 452

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

HANORAC DE DAMĂ 451

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

• French terry, nepieptănat, 100 % bumbac

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

• gluga este căptușită și prezintă șnur de reglare

• o cusătură decorativă este aplicată pe mânecile raglan

• interiorul gulerului prezintă bandă de întărire contrastantă

• pe fermoarul metalic principal  este inscripționat logo-ul 
MALFINI® în culoare contrastantă

• French terry, nepieptănat, 100 % bumbac

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

• gluga este căptușită și prezintă șnur de reglare

• o cusătură decorativă este aplicată pe mânecile raglan

• interiorul gulerului prezintă bandă de întărire contrastantă

• pe fermoarul metalic principal  este inscripționat logo-ul 
MALFINI® în culoare contrastantă
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EVEREST

0201 71

EVEREST

0201 71

S - 3XL XS - 2XL

JACHETĂ PENTRU BĂRBAŢI 552 JACHETĂ DE DAMĂ 551

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

• buzunarele sunt prevăzute cu fermoar

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

• căptușeala, fermoarul și benzile elastice sunt de 
culoare  neagră

• modelul este finisat cu ulei pe exterior

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

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

• părțile laterale accentuează silueta 

• buzunarele sunt prevăzute cu fermoar

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

• căptușeala, fermoarul și benzile elastice sunt de 
culoare neagră

• modelul este finisat cu ulei pe exterior

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

7101 02

EVEREST

7101 02

XS - 2XLS - 3XL

VESTĂ PENTRU BĂRBAŢI 553 VESTĂ DE DAMĂ 554

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

• părțile laterale accentuează silueta

• buzunarele sunt prevăzute cu fermoar

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

• căptușeala, fermoarul și benzile elastice sunt de culoare 
neagră

• modelul este finisat cu ulei pe exterior

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

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

• buzunarele sunt prevăzute cu fermoar

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

• căptușeala, fermoarul și benzile elastice sunt de culoare 
neagră

• modelul este finisat cu ulei pe exterior

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

01 8300 9302 71

BRAVE

01 8300 9302 71

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

TRICOU PENTRU BĂRBAŢI 155 TRICOU DE DAMĂ 156

• 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

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

• la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

• mâneci lungi 

• Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan

• materialul elastic conferă stabilitate formei

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

• guler rotund cu decolteu adânc

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

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

• la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

• mâneci lungi 
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ACTION ACTION

0100 70 7172 93 85 86 70 9301 7200 71 8685

180 g/m2, XS - 2XL180 g/m2, S - 2XL Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate 
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

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

TRICOU PENTRU BĂRBAŢI 150 TRICOU DE DAMĂ 152

• Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan

• materialul elastic conferă stabilitate formei

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

• guler rotund cu decolteu adânc

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

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

• la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

• mâneci scurte strâmte

• cusături decorative

• 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

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

• la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

• cusături decorative
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EXCLUSIVE

0100 02 93 83 71

EXCLUSIVE

02 7101 8300 93

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

TRICOU PENTRU BĂRBAŢI 153 TRICOU DE DAMĂ 154

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

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

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

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

• la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

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

• croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale

• guler rotund cu decolteu adânc

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

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

• mâneci mai scurte
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BAMBOO GOLF TOWEL

BAMBOO TOWEL

2100 26 27

BAMBOO
BATHROBE

2100 26 27

450 g/m2, S, L

00

PROSOP 951, PROSOP DE BAIE 952

PROSOP 950

• Frotir, 70 % bambus, 30 % bumbac

• modelul este prevăzut cu bordură decorativă, 
cu fire țesute din satin

• eticheta poate fi folosită ca agățătoare

• Frotir, 70 % bambus, 30 % bumbac

• modelul este prevăzut cu bordură decorativă, 
cu fire țesute din satin

• eticheta poate fi folosită ca agățătoare

HALAT DE BAIE UNISEX 953

• Frotir, 70 % bambus, 30 % bumbac

• modelul prezintă cusături decorative pe margine și la mâneci

• gulerul tip kimono este întrețesut cu fire de satin

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

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

450 g/m2

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

450 g/m2, 30 x 50 cm, bordură: 7,5 cm
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Acolo unde protecția și eficiența 
sunt pe primul loc, echipamentul de 
muncă RIMECK® este de asemenea 
prezent. Colecțiile RANGER din 
materiale de înaltă calitate și gramaj 
ridicat, îmbunătățite cu materiale 
CORDURA®, care beneficiază de 
certificare garantată, rezistă cu 
succes la un nivel sporit de uzură. 
Colecția High Visibility cu benzile 
reflectorizante 3MTM conferă protecție 
în medii cu vizibilitate redusă. 
Tricourile din colecția  Resist pot fi 
spălate la temperaturi ridicate – astfel 
îndepărtând murdăria și bacteriile 
pentru a îndeplini chiar și cele mai 
exigente cerințe de igienă.

Durabilitate & funcționalitate 

Ranger W04
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`` RESIST R01

`` RESIST R02

`` WOODY W05

94/0102/01
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`` RESIST HEAVY R03

`` RESIST HEAVY R04

`` RANGER W06

94/0102/01

00 01 05 0494 02 06 07

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m2

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

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

`` pe partea din spate este prezentă o bandă reflectorizantă
`` modelul este prevăzut cu buzunare 
multifuncționale și buclă pentru unelte
`` partea laterală a taliei este din bandă elastică
`` materialul prezintă strat dublu pentru o durabilitate mai mare

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 160 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 160 g/m2

S - 4XL

`` bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
`` poate fi spălat la o temperatură de maxim 95  °C (alb) și 60  °C (color)
`` cusături laterale
`` gulerul este finisat din material raiat 1:1
`` la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

`` bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
`` poate fi spălat la o temperatură de maxim 95  °C (alb) și 60  °C (color)
`` croială cambrată ce prezintă cusături laterale
`` gulerul este finisat din material raiat 1:1
`` la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
`` mâneci mai scurte

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

temperatura de spălare 

este de maxim 95 °C 

(alb) și 60 °C (color)

bumbac pre-shrunk

 160 g/m2

bandă elastică 

în lateral

buzunare 

multifuncționale

bandă reflectorizantă

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

temperatura de spălare 

este de maxim 95 °C (alb) 

și 60 °C (color)

bumbac pre-shrunk

 160 g/m2

`` pe partea din spate este prezentă o bandă reflectorizantă
`` modelul este prevăzut cu buzunare multifuncționale 
`` partea laterală a taliei este din bandă elastică
`` materialul prezintă strat dublu pentru o durabilitate mai mare 
`` materialul CORDURA® este aplicat în culori contrastante

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 200 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 200 g/m2

S - 4XL

`` bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
`` poate fi spălat la o temperatură de maxim 95  °C (alb) și 60  °C (color)
`` cusături laterale
`` gulerul este finisat din material raiat 1:1
`` la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

`` bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
`` poate fi spălat la o temperatură de maxim 95  °C (alb) și 60  °C (color)
`` croială cambrată ce prezintă cusături laterale
`` gulerul este finisat din material raiat 1:1
`` la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
`` mâneci mai scurte

Textură de pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac, 

270 g/m², (CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

temperatura de spălare 

este de maxim 95 °C (alb) 

și 60 °C (color)

bumbac pre-shrunk

 200 g/m2

bandă 

reflectorizantă

buzunare 

multifuncționale

material CORDURA® de 

culoare contrastantă

bandă elastică 
în lateral

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

temperatura de spălare 

este de maxim 95 °C (alb) 

și 60 °C (color)

bumbac pre-shrunk

 200 g/m2
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Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 160 g/m2

S - 3XL

`` bumbac pre-shrunk rezistent 
la temperaturi ridicate 
`` poate fi spălat la o temperatură de 

maxim 95  °C (alb) și 60  °C (color)
`` cusături laterale
`` gulerul este finisat din material raiat 1:1
`` la nivelul umerilor este aplicată 

o cusătură de întărire
`` mâneci lungi cu manșete
`` manșetele sunt confecționate 

din material raiat 1:1

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

temperatura de spălare 

este de maxim 95 °C 

(alb) și 60 °C (color)

bumbac pre-shrunk

 160 g/m2
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`` JACKET HI-Q 506

`` NEXT 518
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`` JACKET 504
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`` JACKET 501

02

400

400

400

400

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

`` jachetă unisex, cu fermoar pe toată lungimea
`` la nivelul umerilor are un strat de material 

impermeabil
`` pe exterior a fost aplicat un tratament 

antiscămoșare
`` modelul este prevăzut cu două buzunare frontale 

cu fermoar
`` manșetele mânecilor pot fi reglate cu ajutorul 

benzilor cu scai
`` materialul asigură un nivel de confort și căldură 

ridicat

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare 

Materialul adiţional: Rip Stop cu strat de PU 210T nylon

360 g/m2, S - 3XL

`` vestă de fleece, de calitate, cu o croială clasică 
`` modelul este prevăzut cu două buzunare plic în 
zona frontală
`` dimensiunea se poate ajusta prin intermediul 
șnurului elastic de la bază

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare 

280 g/m2, XS - 3XL

la nivelul umerilor are 

un strat de material 

impermeabil

manşetele mânecilor 

se pot regla cu ajutorul 

benzilor cu scai

tratament 

antiscămoșare

două buzunare 

frontale

șnur elastic

tratament 

antiscămoșare

două buzunare 

frontale cu fermoar

4XL doar în culorile 01, 02, 05, 23, 94

`` jachetă de fleece, de damă, cu o croială clasică și fermoar 
pe toată lungimea
`` pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare
`` modelul este prevăzut cu două buzunare frontale cu fermoar
`` manșetele mânecilor sunt prevăzute cu bandă elastică
`` dimensiunea se poate ajusta prin intermediul șnurului 

elastic de la bază

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare

280 g/m2, S - 4XL

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare 

280 g/m2, XS - 2XL

tratament 

antiscămoșare

două buzunare 

frontale cu fermoar

șnur elastic

tratament 

antiscămoșare

două buzunare 

frontale cu fermoar

șnur elastic

`` jachetă de fleece, cu o croială clasică și fermoar 
pe toată lungimea
`` pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare
`` modelul este prevăzut cu două buzunare frontale 

cu fermoar
`` manșetele mânecilor sunt prevăzute cu bandă elastică
`` dimensiunea se poate ajusta prin intermediul șnurului 

elastic de la bază
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`` WOODY W51

`` WOODY W01

02/01

02/01 94/01

94/01

`` RANGER W53

`` RANGER W03

02/01

02/01

94/01

94/01

600

600

400

400

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

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

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

buzunare 

multifuncționale

buzunare 

multifuncționale

bandă  

reflectorizantă

bandă 

 reflectorizantă

agățătoare

talie elastică

manșetă 

 elastică

strat dublu la 

nivelul genunchilor

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

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

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

buzunare 

 multifuncționale

buzunare 

 multifuncționale

CORDURA®

 bandă 

 reflectorizantă

agățătoare

bandă elastică

manșetă 

 elastică

CORDURA®

Textură de pânză, 65 % poliester, 

35 % bumbac, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

Textură de pânză, 65 % poliester, 

35 % bumbac, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

`` modelul este prevăzut cu buzunare 
multifuncționale și agățătoare
`` pe partea din spate și pe mâneci 

sunt prezente benzi reflectorizante
`` mânecile sunt prevăzute cu 

manșete elastice 
`` pe partea din spate sunt aplicate 

falduri ce asigură o mișcare mai 
ușoară

`` modelul este prevăzut cu buzunare 
multifuncționale și agățătoare
`` pe partea din spate și pe mâneci 

sunt prezente benzi reflectorizante
`` mânecile sunt prevăzute cu 

manșete elastice 
`` pe partea din spate sunt aplicate 

falduri ce asigură o mișcare mai 
ușoară

`` pe ambele părți sunt prezente benzi 
reflectorizante
`` modelul este prevăzut cu buzunare 

multifuncționale și buclă pentru unelte
`` partea laterală a taliei este din bandă 

elastică
`` materialul prezintă strat dublu 

pe partea posterioară și la nivelul 
genunchilor pentru o durabilitate mai 
mare

`` modelul este prevăzut cu buzunare 
multifuncționale și agățătoare
`` pe mânecă este aplicat un buzunar cu 

închizătoare
`` pe ambele părți și pe mâneci sunt prezente 

benzi reflectorizante
`` mânecile sunt prevăzute cu manșete elastice 
`` tivul inferior prezintă cusături laterale și 3 

închizători cu capse
`` materialul CORDURA® este aplicat în culori 

contrastante

`` pe partea inferioară este prezentă o bandă 
reflectorizantă
`` modelul este prevăzut cu buzunare 

multifuncționale și buclă pentru unelte 
`` partea laterală a taliei este din bandă 

elastică
`` materialul prezintă strat dublu la nivelul 

genunchilor pentru o durabilitate mai mare 
`` materialul CORDURA® este aplicat în culori 

contrastante
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`` WOODY W02

94/0102/01

`` RANGER W04

94/0102/01

600 400

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

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

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

bretele elastice

strat dublu la nivelul genunchilor

catarame rezistente

bandă 

 reflectorizantă

bandă elastică

bandă elastică buzunare multifuncționale

bretele elastice

CORDURA®

catarame rezistente

bandă 

 reflectorizantă

bandă elastică

bandă elastică buzunare multifuncționale

Textură de pânză, 65 % poliester, 

35 % bumbac, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

`` în partea frontală, la baza genunchilor, 
este prezentă o bandă reflectorizantă
`` modelul este prevăzut cu buzunare 

multifuncționale, bretele elastice și buclă 
pentru unelte 
`` materialul prezintă strat dublu pe partea 

posterioară și la nivelul genunchilor pentru o 
durabilitate mai mare 
`` la nivelul bretelelor sunt plasate catarame 

de plastic pentru ajustarea închiderii
`` la nivelul taliei se poate ajusta închiderea 

pantalonilor cu ajutorul nasturilor

`` pe partea inferioară, este prezentă o bandă 
reflectorizantă
`` modelul este prevăzut cu buzunare 

multifuncționale, bretele elastice și buclă pentru 
unelte 
`` la nivelul bretelelor sunt plasate catarame de 

plastic pentru ajustarea închiderii
`` la nivelul taliei se poate ajusta închiderea 

pantalonilor cu ajutorul nasturilor
`` materialul CORDURA® este aplicat în culori 

contrastante
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`` RANGER W54

02/01 94/01

`` WOODY W52

02/01 94/01

600

400

buzunare 

 multifuncționale

bandă 

 reflectorizantă

CORDURA®

3 închizători 

 cu capse

Textură de pânză, 65 % poliester, 

35 % bumbac, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

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

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

buzunare 

 multifuncționale

bandă 

 reflectorizantă

agățătoare

bandă elastică

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

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

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

`` modelul este prevăzut cu buzunare multifuncționale, 
agățătoare și buclă pentru unelte
`` pe ambele părți sunt prezente benzi reflectorizante
`` la bază este aplicată o bandă elastică

`` modelul este prevăzut cu buzunare multifuncțio-
nale și agățătoare
`` pe ambele părți sunt prezente benzi reflectorizante
`` tivul inferior prezintă cusături laterale și 3 închizători 

cu capse
`` materialul CORDURA® este aplicat în culori 

contrastante
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`` HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

`` HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

`` HV BRIGHT 9V4

`` HV RUNWAY 2V9

97 98

`` HV BRIGHT 9V3

97 98

`` HV PROTECT 1V9

97 9798 98

400

400

400 400

400 400

Fleece, 100 % poliester, 280 g/m²,

benzi reflectorizante 3M

M - 3XL

French terry, pieptănat pe interior, 100 % poliester,

300 g/m², benzi reflectorizante 3M

M - 3XL

material 

 tip raiat

șnur elastic

fermoar pe  

toată lungimea

mâneci tubulare

benzi 

 reflectorizante 3M

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 3)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 3)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

material tricotat din urzeală, 100 % poliester

fluorescent, 120 g/m², benzi reflectorizante

4-6 ani/104-128 cm, 6-8 ani/116-140 cm

EN 1150
îmbrăcăminte de

lucru cu vizibilitate 
înaltă pentru utilizare

non-profesională

Material tricotat din urzeală, 100 % poliester

fluorescent, 120 g/m², benzi reflectorizante

M (înălțimea 160-176 cm), 2XL (înălțimea 184-192 cm)

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 2)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

Interlock pique, 55 % bumbac, 45 % poliester,

175 g/m², benzi reflectorizante 3M

S - 3XL

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 2)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 2)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

Interlock pique, 55 % bumbac, 45 % poliester,  

175 g/m2,benzi reflectorizante 3M

S - 3XL

`` cusături laterale
`` guler din material raiat 1:1, cu dungi contrastante
`` fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
`` interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi 
material precum cel de bază
`` la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
`` benzi certificate ale producătorului 3M

`` hanorac în culori fluorescente
`` pe interior țesătura este pieptănată
`` tivul inferior, manșetele mânecilor și gulerul sunt din 

material raiat 1:1
`` pe suprafața produsului sunt aplicate benzi reflectorizante 

ale producătorului 3M

`` jachetă de fleece în culori fluorescente, cu fermoar pe 
toată lungimea
`` modelul este prevăzut cu două buzunare frontale cu 

fermoar și agățătoare
`` buzunarele sunt spațioase și se prelungesc până în partea 

inferioară a jachetei
`` tivul inferior poate fi ajustat prin șnur elastic
`` manșetele mânecilor prezintă bandă elastică
`` pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare
`` pe suprafața produsului sunt aplicate benzi reflectorizante 

ale producătorului 3M

`` vestă cu grad ridicat de vizibilitate
`` modelul prezintă închidere frontală cu scai
`` pe suprafața produsului sunt aplicate benzi reflectorizante 

ale producătorului 3M

`` vestă cu grad ridicat de vizibilitate pentru copii
`` modelul prezintă închidere frontală cu scai
`` pe suprafața produsului sunt aplicate benzi 

reflectorizante ale producătorului 3M

`` tricou unisex, în culori fluorescente și mâneci cu formă tubulară
`` țesătura de bumbac din interior conferă un confort sporit
`` gulerul rotund este confecționat din material raiat 1:1, 100% 
poliester 
`` modelul prezintă cusături laterale
`` pe orizontală sunt aplicate benzi reflectorizante ale 
producătorului 3M
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`` HV PRACTIC 5V9 `` HV REFLEX 3V5

`` HV TWISTER 3V8

97 97

97

98

98

`` HV ENERGY 9V2

97 98

400 400

400

Fleece, 100 % poliester, 240 g/m²

mărime universală

Twill, 50 % bumbac, 50 % poliester, 240 g/m²

reglabilă

Single Jersey, 100 % poliester,

190 g/m², mărime universală

(50 x 26 cm)

Oxford, 100 % poliester, 70 - 80 g/m²,

bandă reflectorizantă

mărime universală (45 x 34 cm)

`` rucsac practic în culori fluorescente
`` în partea frontală și în colțuri sunt aplicate benzi 

reflectorizante
`` modelul este prevăzut cu două șnururi de strângere
`` pe interior este aplicat un buzunar cu fermoar 

(20 × 23 cm)

`` eșarfă în culori fluorescente, cu benzi reflectorizante
`` marginile sunt cusute pe ambele părți
`` produsul prezintă utilizări diverse (opțiunile de purtare 

sunt indicate pe ambalaj)

`` căciulă în culori fluorescente 2 în 1 (poate fi folosită 
și ca fular)
`` partea de sus este reglabilă cu ajutorul șnurului
`` pe exterior a fost aplicat un tratament 

antiscămoșare

`` șapcă în culori fluorescente cu șase paneluri
`` marginea cozorocului este din material reflectorizant
`` mărimea este ajustabilă prin scai pe care este 

aplicată o bandă reflectorizantă
`` produsul este prevăzut cu găuri de ventilație
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MARKETING

Accesorii

SAMPLE PACK CUTII CT6

carton din trei straturi
F0 = 305 × 215 × 120 mm (min. 80  buc.)

carton din 5 straturi
F1 = 395 × 295 × 135 mm (min. 80  buc.)
F2 = 385 × 285 × 210 mm (min. 40  buc.)
F3 = 385 × 285 × 290 mm (min. 40  buc.)
F4 = 585 × 385 × 280 mm (min. 30  buc.)
F5 = 585 × 385 × 330 mm (min. 30  buc.)
F6 = 585 × 385 × 380 mm (min. 30  buc.)
F7 = 585 × 385 × 430 mm (min. 30  buc.)
F8 = 585 × 385 × 480 mm (min. 30  buc.)
F9 = 585 × 385 × 530 mm (min. 20  buc.)

CUTIE DE CADOU CU CAPAC CT1

carton din trei straturi 1,01 E 
fabricat din hârtie reciclată

310 × 250 × 25 mm (min. 1 buc.)

360 × 280 × 80 mm (min. 120 buc.) 

carton din trei straturi 1,01 E 
fabricat din hârtie reciclată

310 × 250 × 25 mm (min. 1 buc.)

360 × 280 × 80 mm (min. 120 buc.) 

filmul de polipropilenă 
orientat biaxial (BOPP)

lăţime 75 mm, 
lungime 60 mm 
(min. 1 buc.)

PUNGĂ PE CU 
BANDĂ ADEZIVĂ BGE

polietilenă (PE), grosime 0,04 mm

300 × 400 mm, 400 × 500 mm 
(min. 100 buc.)

polipropilenă (PP), grosime 0,03 mm

300 × 400 mm, 400 × 500 mm 
(min. 100 buc.)

BANDĂ ADEZIVĂ CT7

PUNGĂ PP CU 
BANDĂ ADEZIVĂ BAG

CUTIE DE CADOU CU CAPAC CT4

INSTRUMENT AJUTĂTOR 
PENTRU ÎMPĂTURIRE P11

71 × 59 cm 
dimensiunea unui tricou 
împachetat cca 22 × 35-50 cm 

suport
Ce vă oferă ADLER POINT? 

• Crearea unei conexiuni între pagina noastră de e-shop și a dumneavoastră 

• Peste 6000 de imagini ale produselor, realizate la cea mai înaltă calitate   

• Vizualizarea graficii dumneavoastră direct pe produsele noastre 

• Catalog online pentru clienții dumneavoastră

• Crearea propriilor buletine și oferte de preț

aflați mai multe pe www.adlerpoint.info

Pachet de mostre
Pachet personalizat de produse MALFINI® 
și MALFINI Premium® cu 25% DISCOUNT

Cum să comandați un Pachet de Mostre:

• Cantitatea minimă a produselor selectate este de 10 articole  
(maxim 1 bucată din aceeași culoare și mărime)

• Comenzile sunt posibile doar prin intermediul departamentului 
nostru de vânzări (e-mail: vanzari@adler.info)

Puteți comanda propriul pachet de mostre de maxim 
4 ori pe an, în baza condițiilor de mai sus. Pachetul de 
mostre nu poate conține produse aflate în promoție 
sau încălțăminte Bata Industrials®.
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PRINT

TRANSFER DIGITAL
O tehnologie ideală pentru comenzi mici. Printăm direct pe textile cu ajutorul unei imprimante de ultimă 
generație, marca KORNIT®, ce utilizează cerneluri tip pigment, pe bază de apă. Calitatea și rezoluția 
print-ului sunt comparabile cu cele ale unei fotografii, fiind garantat să reziste la spălări de până la 40 °C. 
Imprimeul poate fi călcat pe dos.

SUBLIMARE
Este un proces ideal pentru textilele confecționate din materiale sintetice sau care au în compoziție minim 
65% fibre sintetice. Print-ul se face pe hârtie de sublimare și se transferă termic pe material prin presiune. 
Stabilitatea culorilor este foarte bună și nu necesită procese suplimentare. Metoda sublimării poate imita foarte 
bine chiar și fibre textile și alte țesături, diferențele fiind insesizabile. Prin acest procedeu respirabilitatea și 
celelalte proprietăți ale materialului rămân neschimbate. Această metodă de imprimare este ideală atât pentru 
transferul de fotografii, cât şi al altor imagini, fiind utilizată atât pentru cantități mici cât și în producția de serie.

SERIGRAFIE DIRECTĂ
Este cea mai veche și, până acum, cea mai eficientă tehnologie de imprimare pe textile. Folosim o mașină care ne 
permite să atingem producții zilnice foarte mari (de până la 15,000 de print-uri), de o calitate excepțională, de la 
primul până la ultimul print din comandă. Folosind această tehnologie suntem capabili să printăm practic orice 
model, de la cele simple și monocromatice până la cele apropiate de calitatea fotografiilor. Print-ul este garantat să 
reziste la spălări de până la 40 °C. Imprimeul poate fi călcat pe dos.

SERIGRAFIE PRIN TRANSFER
Este o metodă de imprimare prin care se printează întâi modelul pe o folie specială de transfer, care este 
apoi fixat cu un adeziv special și ulterior transferat termic, prin presiune, pe textile. Această metodă este 
aplicabilă tuturor categoriilor de produse, cu excepția celor impermeabile, fiind utilizată îndeosebi atunci 
când serigrafia directă nu este indicată. Imprimeul poate fi călcat pe dos.

APLICARE DE PIETRE STRĂLUCITOARE
Această tehnologie specială poate fi utilizată pentru orice model, în orice mărime sau combinație de culori. 
Pietrele pot fi transparente sau opace și vin în mărimi variind de la 1,5 la 8 mm. Comanda minimă de 
produse, cu acest tip de personalizare,  este de 200 buc. Produsele decorate prin această metodă trebuie 
să fie spălate pe dos, la 40 °C.

GRAVURĂ LASER
Această tehnologie modernă permite gravarea pe textile cu un laser. Este o metodă unică și deosebită de 
personalizare a produselor din fleece. Modelul finit este transferat termic pe material (din fibre sintetice) și 
va rezista pentru totdeauna. Întrucât nu se utilizează vopsea sau fire, modelul grafic rezultat este unicolor 
- de culoarea textilelor.

BRODERIE/BRODERIE APLICATĂ
Aceasta este o metodă avansată de a aplica modele, sigle sau sloganuri pe produse textile. Pentru a coase un 
anumit model pe produs, trebuie să creăm un anumit program de coasere pentru care avem nevoie de un model 
digital de calitate foarte bună(.tif, .cdr, .pdf, .ai, .epg). Modelul dumneavoastră este apoi transferat în programul 
mașinilor de cusut și este brodat, fie direct pe produs, fie pe un petic, care este ulterior aplicat pe produs.

PRESARE
Metoda presării este potrivită pentru produse din bumbac 100%,  fără nasturi sau fermoare,  care ar putea 
fi deteriorate în timpul procesului. Această tehnologie permite ca produsele să fie presate într-o anumită 
formă aleasă de dumneavoastră,  produsul devenind astfel un cadou sau obiect promoțional inedit. Puteți 
fie să alegeți din colecția noastră, fie să ne trimiteți modelul dumneavoastră.

 

 Imprimeu
& broderie

Model de broderie pe un 
tricou MALFINI®
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MATERIAL
materiale naturale finisajemateriale sintetice

materiale brevetate

MATERIAL NOU

BUMBAC MERCERIZAT
Procesul de mercerizare constă în imersarea firelor 
de bumbac într-o baie de hidroxid de sodiu cu scopul 
nivelării firelor neuniforme și pentru a le face mai 
compacte, astfel obținând o formă aproape perfectă. 
Materialul finit devine mai neted, mai mătăsos și mai 
lucios. Mercerizarea mărește rezistența și afinitatea față 
de coloranți ale materialului finit. 

BUMBAC PRE-SHRUNK
În timpul procesului de confecționare a produselor din 
bumbac, spațiul dintre fibre este redus, fapt ce elimină 
riscul îngustării prin intrarea la apă a materialului, 
pe durata ciclului de spălare sau uscare. Acest proces 
permite ca produsul finit să fie spălat la temperaturi 
ridicate pentru a elimina impuritățile și bacteriile.

FINISAJ CU SILICON
Materialul este scufundat într-o baie de silicon pentru a 
îi îmbunătăți proprietățile. Este asemănător cu folosirea 
unui balsam de rufe, dar efectul produs este de lungă 
durată. Așa că produsul este moale la atingere, rezistent 
la murdărie și pete, iar print-ul aderă mult mai bine pe 
suprafața materialului.

FIBRA DE BAMBUS
Fibra de bambus este o fibră obținută din celuloză 
regenerată. Are proprietăți de termoreglare, antibacte-
riene, antimicotice și antistatice. Fibra de bambus este 
mai puternică și are o capacitate de absorbție de 3 ori mai 
mare în comparație cu bumbacul, rezistență la spălări 
frecvente și își păstrează proprietățile timp îndelungat. 
Vă recomandăm să nu folosiți balsam în timpul spălării, 
întrucât acesta poate reduce capacitatea acesteia de 
absorbție.

POLIPROPILENĂ
Fibrele de polipropilenă au o suprafață dură și netedă, 
cu o rezistență ridicată la abraziune. Acestea s-au 
dovedit a avea proprietăți hidrofuge datorită unei 
absorbții reduse de apă, astfel menținându-și forma și 
aspectul, precum și rezistența materialului chiar și în 
medii umede. Materialul finit este ușor și testele arată o 
bună izolație termică.

ELASTAN
Elastanul este o fibră sintetică poliuretanică, foarte fină și 
rezistentă. Punctul forte este nivelul ridicat de elasticitate. 
Elastanul poate căpăta prin întindere o lungime de trei până 
la șapte ori mai mare  decât cea inițială, fără a se rupe. Este 
întotdeauna folosit în combinație cu alte materiale, asigurând 
stabilitatea formei, mărind nivelul de elasticitate, și reduce 
gradul de șifonare a materialului. Elastanul are o rezistență 
scăzută la temperaturi ridicate.   

BUMBAC
Bumbacul este cel mai cunoscut material natural 
din industria textilă. Acesta se caracterizează prin 
proprietăți precum moliciune, flexibilitate, rezistență, 
capacitate de absorbție și imperrespirabilitate. Este 
plăcut la atingere și rezistă la temperaturi ridicate. 
Acesta este adeseori folosit în combinație cu materiale 
sintetice sau elastan. 

POLIAMIDĂ
Procesul de obținere a poliamidei este similar cu cel al 
poliesterului. Materialul are un nivel ridicat de durabilitate, 
este ușor de întreținut și își menține forma și aspectul pentru 
un timp îndelungat.  De asemenea, are o capacitate de uscare 
rapidă datorită unei absorbții reduse de umezeală . Are o 
rezistență la abraziune de două ori mai mare în comparație cu 
poliesterul. Fibra poate avea dimensiuni diferite, ca la poli-
ester, fie mai groasă sau foarte subțire. Tratamentele chimice și 
mecanice influențează proprietățile produsului finit.

POLIESTER
Poliesterul este o fibră sintetică, obținută prin modificarea 
materiei prime. Fibra este foarte puternică și poate avea 
dimensiuni diferite, fie mai groasă sau foarte subțire 
(micropoliester). Materialul are un nivel ridicat de durabilitate, 
capacitate de uscare rapidă și este ușor de întreținut, fiind ideal 
pentru activități sportive. Prin procese chimice și mecanice, pot 
fi modificate proprietățile acestuia, în funcție de scopul utilizării 
(izolație temică, impregnare)

BUMBAC ORGANIC
Bumbac obținut din culturi ecologice, prelucrat sub un 
control strict în toate etapele producției. Cei mai mari 
producători se află în Turcia, India, SUA și China. 

Pentru mai multe informații despre certificarea GOTS, 
vedeți pagina 8-9.

TRATAMENT ANTISCĂMOȘARE
Tratamentul antiscămoșare reduce la minimum 
destrămarea firelor și apariția scamelor.  Acest proces 
fixează și conferă stabilitate fibrelor. De asemenea, 
reduce gradul de deteriorare în partea superioară 
a materialului din cauza utilizării excesive și mărește 
durata de viața și funcționalitatea produsului finit. 

SOFTSHELL
Softshell-ul este un material laminat, potrivit pentru 
îmbrăcămintea sportivă si de outdoor. Este împărțit în 
membrană și non-membrană. Îmbrăcămintea din acest 
material este ușoară, călduroasă, elastică și are o 
rezistență mecanică ridicată. Softshell-ul cu membrană 
este impermeabil și în același timp imperrespirabil.

CORDURA®
Este fabricat în concordanță cu standardele companiei 
INVISTA. CORDURA® rezistă la murdărie, la rupturi și 
la abraziune mai bine ca orice alt material. Rezistența 
materialului asigură o durată de viață mare. CORDURA® 
este marcă înregistrată a INVISTA pentru materiale 
durabile.

BENZI REFLECTORIZANTE 3M™
Benzile reflectorizante 3M asigură vizibilitate persoanei care 
poartă hainele, reducând astfel riscul de accidente. Tehnologia 
materialelor reflectorizante 3M™ este bazată pe un strat de sfere 
microscopice din sticlă, fixate pe un material cu o suprafață ca de 
oglindă. Pe 1 cm2 de material se găsesc până la 30,000 de sfere 
de sticlă. Aceste sfere reflectă de două ori, înapoi la sursă, razele 
de lumină ce vin în contact cu materialul de bază.

SUPIMA®
SUPIMA® este marca ce definește bumbacul cel mai fin, produs 
la nivel global într-un procent redus de 1%. Acest soi de bumbac 
Pima, cultivat în SUA, are o istorie de peste 100 ani. Fibra sa 
discontinuă extra-lungă este de două ori mai puternică decât 
fibra de bumbac obișnuită. Este rezistent la acțiuni de deteriorare 
sau rupere, astfel că produsele confecționate din acest tip de 
bumbac sunt incredibil de netede, rezistente, nu se scămoșează și 
își mențin forma și aspectul pentru un timp îndelungat.  

NANOtex® RESISTS SPILLS
Materialul, cu certificare garantată, a fost transformat 
fundamental prin nanotehnologie, căpătând astfel proprietăți 
hidrofuge,  durabilitate extinsă, imperrespirabilitate, în timp 
ce își menține senzația de moliciune. Când lichidul intră în 
contact cu materialul, în loc să pătrundă în fibre, acesta se 
adună la loc într-un strop și ricoșează de pe material, fără 
a lăsa semne. 

VISCOZĂ
Fibra de viscoză este o fibră chimică artificială 
obținută din celuloză regenerată. Materia primă pentru 
producția fibrei de viscoză este lemnul sau bumbacul. 
Aceasta este imperrespirabilă și are o capacitate 
ridicată de absorbție. În comparație cu bumbacul, este 
mai moale la atingere, mai fină și mai lucioasă.

186 187



FABRIC
Prezentare generală 
a tipurilor de țesături

ȚESĂTURI NOI

FROTIR
Țesătura frotir este confecționată din bucle ferme pe 
ambele părți. Este un material tri-dimensional, foarte 
moale la atingere și cu o capacitate excelentă de 
absorbție. Este ideală pentru confecționarea prosoapelor 
și halatelor de baie ce au în compoziție fie 100% bumbac, 
fie fibre de bambus cu bumbac.

PÂNZĂ
Pânza este confecționată din urzeli rezistente, ce se 
repetă în mod regulat, cu același aspect atât pe exterior 
cât și pe interior. Dat fiind faptul că este întrețesută 
simplu și dens, aceasta prezintă o suprafață solidă și 
netedă, ideală pentru imprimare și broderie. Pânza este 
confecționată din bumbac pieptănat sau poliester de 
înaltă calitate.

POPLIN
Este materialul cel mai des utilizat în producția de 
cămăși. Este extrem de moale, plăcut la atingere, 
deși suficient de rigid. Este confecționat din pânză 
cu o cantitate mai mare de urzeală decât fire de 
bătătură.

TWILL
Procesul de confecționare constă în alternarea firelor 
de urzeală și de bătătură, cu spațiere în diagonală. 
Materialul este rezistent și ușor de întreținut. Cea mai 
des întalnită utilizare a twill-ului este în confecționarea 
blugilor sau a echipamentului pentru muncă. Acest 
material este de asemenea folosit în producția șepcilor, 
fiind atât neted cât și pieptănat. Finisajul pieptănat face 
ca suprafața să fie mai moale și să aibă un aspect mat.

SINGLE JERSEY cu îngroșătură în fir 
Este un tip de tricot fin din bătătură cu textură tigrată.  
Pentru a obține acest ultim efect, este utilizat un fir cu 
secțiuni mai dense sau mai subțiri pe toată lungimea 
lui, secțiuni care sunt create prin modificarea densității 
răsucirii. Acest tip de material are și un nivel crescut de 
elasticitate. 

STRETCH FLEECE
Moale pe exterior, pieptănat pe interior, acest material 
stretch este practic și are o bună izolație termică. Este 
moale, ușor, imperrespirabil și cu capacitate de uscare 
rapidă. Este potrivit pentru activități sportive. Partea din 
interior a fost tratată antiscămoșare.

PIQUE 
Țesătura Pique este confecționată din tricot din bătătură 
cu model geometric în relief pe exterior.  Ţesătura este 
completată cu un fir de umplutură care este întrepătruns 
pe interior. Acest tip de tricot este cunoscut îndeosebi 
în producția tricourilor polo, precum și a articolelor 
sportive sau pentru orice alte activități desfășurate în aer 
liber. Produsele confecționate din acest tip de țesătură 
imperrespirabilă sunt ușor de întreținut.

SINGLE JERSEY
Este un tricot de bătătură fin, caracterizat prin coloane 
dendritice la exterior şi arce pe partea interioară. 
Ţesătura este ductilă, moale și se întinde uşor. 
Firele utilizate au o influenţă majoră asupra calității 
materialului finit. Produsele Adler sunt fabricate din fire 
calitative cu structură inelară.

INTERLOCK PIQUE
Țesătura Interlock Pique este confecționată din tricot cu 
două urzeli 1:1, dispuse în opoziție. O parte a tricotului 
are cusături separate, în diagonală,  în timp ce partea 
cealaltă este simplă. Acest tip de tricot este cunoscut 
îndeosebi în producția tricourilor polo, precum și a 
articolelor sportive sau pentru orice alte activități 
desfășurate în aer liber. Produsele confecționate din 
acest tip de țesătură imperrespirabilă sunt ușor de 
întreținut.

FLEECE
Este un tip de tricot din bătătură cu o suprafață 
pieptănată, densă și moale, pe ambele părți ale 
materialului. Are o capacitate de izolație termică 
remarcabilă, durată de viață crescută și este ușor de 
întreținut. Materialul poate fi tratat antiscămoșare. 
Produsele sunt ideale pentru broderie și gravare cu 
laser.

FRENCH TERRY – PIEPTĂNAT
Este un tip de tricot din bătătură caracterizat prin coloane 
dendritice pe exterior,  pieptănat și moale pe interior. 
Partea din interior, completată cu un fir de umplutură, 
a fost supusă la un proces mecanic pentru a căpăta un 
aspect pufos. Materialul astfel tratat are o densitate mai 
mare și este mai călduros. 

MATERIAL TIP RAIAT
Este un tip de tricot cu față-verso ce constă într-un 
model raiat 1:1 sau 2:2. Acest aspect determină raportul 
prin care se alternează, cu regularitate, pe verticală,  
firele, în țesătură stockinette, cu alte fire din sens invers. 
Materialul tip raiat este elastic și este des folosit la 
confecționarea gulerelor, manșetelor, fentelor și tivul 
tricourilor polo si hanoracelor. 

DOUBLE FACE
Tricotul cu două fețe este numit și tricot cu față-verso.
Atât pe exterior cât și pe interior, legăturile compacte 
alternează față spate, pe verticală. Când materialul nu 
este întins, sunt vizibile doar cusăturile de pe exterior, 
în timp ce cusăturile de pe verso sunt vizibile doar când 
materialul este întins.Acest tip de țesătură are același 
aspect din spate și este extrem de elastic în direcție 
transversală. 

OXFORD
Este un tip de țesătură derivată din canvas. Diferența 
este că la acest tip de țesătură există fire cel puțin duble, 
utilizate alternativ în confecționarea acestui material. 
Țesătura Oxford este mai lucioasă decât canvasul, având 
o gamă largă de utilizări. Este confecționată din fire 
naturale sau sintetice. 

PÂNZĂ NEȚESUTĂ
Pânza nețesută este obținută fără tricotare sau țesut. 
Materia primă este topitură de polimer de polipropilenă. 
Rezultatul este o țesătură netedă, plată, poroasă, cu o 
rezistență relativ ridicată la rupere, abraziune și deformare. 
Materialul este apreciat în industrie datorită costurilor 
reduse de achiziție, o bună izolație termică și filtrare.

RIP STOP
Materialul este confecționat din urzeli foarte rezistente, 
ce se repetă în mod regulat. Acesta este întrețesut cu 
fire groase de urzeală și de bătătură la intervale de 5-8 
mm. Suprafața capătă un aspect reticular. Acest model, 
care se întretaie în formă de rețea, crește semnificativ 
rezistența materialului. 

FRENCH TERRY – NEPIEPTĂNAT
Este un tip de tricot din bătătură caracterizat prin coloane 
dendritice pe exterior şi arce pe interior. Ţesătura este 
completată cu un fir de umplutură care este întrepătruns în 
urzeala din interior. Firul de umplutură creşte capacitatea 
de absorbţie, densitatea şi rezistenţa materialului.
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90 - 98
102 - 110

74 - 82

90 - 98

98 - 106

164 - 172

M L

172 - 180

1/4 2/4 3/4

Mărime
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

-    46 48    50 52    54 56    58 60    62 64    - -    - -    -
Înălțime 160 168 176 184 192 192 192 192

Mărimea în jurul pieptului 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 150 156 162

Mărimea în jurul taliei 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138 144 150

Mărimea în jurul gâtului 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 55,5

XS

160

80          84

68          72

STICKER

Produsele selectate din colecția HIGH-VISIBILITY (HV) corespund standardelor internaționale, care determină forma optimă 
a îmbrăcămintei de protecție cu vizibilitate ridicată. Produsele certificate din colecția HV vin însoțite de un fluturaș ce conține informații 
despre depozitarea, tratamentul aplicat și scopul produselor, pentru a le păstra proprietățile cât mai bine.

Îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată este croită din material fluorescent, iar în combinație cu dungile reflectorizante este împărțită în trei categorii:

LEGENDĂ

Categoria 3  –  cel mai mare nivel de protecție  –  mărimea minimă a materialului 
de bază trebuie să fie de  0,80 m2 și a materialului reflectorizant de 0,20 m2 (4 metri 
de bandă reflectorizantă cu o lățime de 5 cm).

Categoria 2  –  nivel mediu de protecție  –  mărimea minimă a materialului de 
bază trebuie să fie de 0,50 m2 și a materialului reflectorizant de 0,13 m2 (2,60 metri 
de bandă reflectorizantă, cu o lățime de 5 cm).

Categoria 1  –  nivel scăzut de protecție  –  mărimea minimă a materialului de 
bază trebuie sa fie de 0,14 m2 și a materialului reflectorizant de 0,10 m2 (2 metri de 
bandă reflectorizantă, cu o lățime de 5 cm).

EN 1150:1999  –  Îmbrăcăminte de protecție  –  îmbrăcăminte de avertisment 
pentru uz non-profesional - standardul specifică cerințele pentru proprietățile 
optice ale îmbrăcămintei de avertisment, potrivită pentru adulți sau adolescenți, 
nu  pentru muncitori profesioniști. Produsele sunt făcute pentru a indica prezența 
unei persoane în orice condiții de iluminare, atât ziua, în orașe, sau noaptea, în 
lumina farurilor.

EN ISO 13688:2013  –  Îmbrăcăminte de protecție  –  acest standard 
internațional specifică cerințele generale care necesită să fie implementate 
pentru ca un produs să fie considerat echipament de protecție din punct de vedere 
ergonomic, al siguranței, mărimilor alocate, degradării, marcării ca îmbrăcăminte 
de protecție și informării de către producător în acest sens. 

EN ISO 20471:2013  –  Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată  –  acest standard 
specifică cerințele ce trebuie respectate pentru îmbrăcămintea cu vizibilitate 
ridicată, care este utilizată pentru a indica prezența unei persoane pentru vehicule 
sau alte tipuri de transport mecanizate, în orice condiții de iluminare, cât și 
noaptea, în lumina farurilor.

în concordanță cu standardele UE

Mărime XS S M L XL XXL 3XL
Înălțime 160 164 168 172 176 176 176

Mărimea în jurul pieptului 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

Mărimea în jurul taliei 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124

Circumferința șoldului 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142

Dame

Codurile Mărimilor:
Exemplu de mărimi maxime

- băieți - fete

Vă rugăm să specificați numărul de ordine al 
produsului în următorul format: codul produ-
sului - codul culorii - codul mărimii
Exemplu: 

Tricou Basic negru, mărimea M = 129-01-14

Copii
Vârsta 4 6 8 10 12

Înălțime 110 122 134 146 158

Mărimea în jurul
pieptului 58/57 62/61 66/67 70/73 76/79

Mărimea în jurul taliei 54/54 56/56.5 59/59.5 63/62.5 68/65.5

Circumferința șoldului 61 67 72 78 86

Mărimea spatelui 25 29 31 34 38

Bărbați

GRAFIC DE MĂRIMI
Datele din grafice reprezintă mărimile standard - nu mărimile hainelor

FAMILY CONCEPT
Produs oferit în toate variantele, bărbați, damă și copii.

DUO CONCEPT
Produs oferit atât în varianta pentru bărbați, cât și în varianta de damă.

FINISAJ CU SILICON
Materialul este scufundat într-o baie de silicon pentru a îi 
îmbunătăți proprietățile. Este asemănător cu folosirea unui balsam 
de rufe, dar efectul produs este de lungă durată. Așa că produsul 
este moale la atingere, rezistent la murdărie și pete, iar print-ul 
aderă mult mai bine pe suprafața materialului.

TRATAMENT ANTISCĂMOȘARE
Proces folosit pentru a limita tendința materialelor de a se scămoșa.

ANTIVÂNT
Materialul asigură protecție împotriva vântului

IMPERMEABIL
Această proprietate se măsoară în milimetri pentru a indica 
rezistența materialului la presiunea apei. Cu cât un material 
rezistă la o coloană de apă mai mare, cu atât mai impermeabil este 
materialul.

RESPIRABILITATE
Măsurată în g/m2/24 de ore (drept exemplu), este abilitatea 
materialului de a permite vaporilor de umezeală să treacă prin 
acesta. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât respirabilitatea 
este mai bună.

EXTRA DRY 
Material cu capacitate de uscare rapidă.

ELASTAN
O fibră sintetică ce conține legături de poliuretan cu elasticitate 
ridicată. Îmbrăcămintea cu elastan răspunde foarte bine mișcărilor 
corpului. Un procentaj mic de elastan în material îi va îmbunătăți 
radical proprietățile. 

COOL/WARM
Material conductor, cu capacitate de uscare rapidă și neted la 
atingere.

TEAR OFF
Etichetă detaşabilă 

STICKER LABEL
Etichetă sub formă de sticker, ce poate fi îndepărtat cu ușurință.

CUSĂTURI PLATE
Cusătură de acoperire cu două laturi, plată, ce asigură un nivel 
maxim de confort.

CUSĂTURI IMPERMEABILE 
Este tehnologia care determină impermeabilitatea materialului la 
nivelul cusăturilor. Banda de impermeabilitate este aplicată sub 
presiune termică pe cusături.

PRODUS NOU   
Produs nou pentru sezonul de PRIMĂVARĂ/ VARĂ. Departamentul nostru de 
vânzări vă poate oferi mai multe informații despre data de livrare.

CULOARE NOUĂ 
Culoare nouă pentru sezonul de PRIMĂVARĂ/ VARĂ. Departamen-
tul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre data 
de livrare.

COPIIBĂRBAȚI DAMĂ UNISEX

Mărimi Coduri
4 ani/110 cm 08

4-6 ani/ 104-128 cm 31

6 ani/122 cm 09

6-8 ani/116-140 cm 32

8 ani/134 cm 10

10 ani/146 cm 11

12 ani/158 cm 07

XS 12

S 13

M 14

L 15

XL 16

2XL 17

3XL 18

4XL 19

5XL 20

În stoc: În primul trimestru al anului 2019 / În al doilea trimestru al anului 2019 / În al treilea trimestru al anului 2019.
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migdală cafea
19-1314 TPX

lime
13-0550 TPX

roşu fucsie
18-2336 TPX

lavandă
16-3815 TPX

gri metalic
18-4005 TPX

roşu marlboro
19-1764 TPX

portocaliu
17-1464 TPX

albastru azuriu
18-4039 TPX

verde sticla
19-6311 TPX

albastru regal
19-3952 TPX

galben
13-0859 TPX

albastru marin
19-4023 TPX

negru
19-0303 TPX

alb
11-4800 TPX

natural

12-0605 TPX

roşu fucsie

verde măr

15-0545 TPX

portocaliu neon

811 C

galben neon

809 C

gri ardezie

18-0510 TPX

violet

19-3536 TPX

lime

rododendron
17-2036 TPX

purpuriu
17-2036 TPX

kaki deschis
16-0518 TPX

albastru deschis
14-4121 TPX

portocaliu

17-1464 TPX

roşu

18-1763 TPX

gri deschisalbastru marin

19-4023 TPX

negru

19-0303 TPX

alb

11-4800 TPX

galben

13-0859 TPX

albastru regal

19-3952 TPX

verde sticla

19-6311 TPX

gri închis albastru azuriu
18-4039 TPX

verde mediu
17-6030 TPX

army
19-0618 TPX

turcoaz
16-4535 TPX

albastru petrol

19-4241 TPX

denim

18-4025 TPX

index culori

migdală nugaalb albastru marin cafea snorkel blue

dark navy

negru

knit gray light blue light anthracite

gri închis
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

albastru petrol
19-4241 TPX

ombre blue
19-4014 TPX

formula red
19-1763 TPX

knit blue

roşu
18-1763 TPX

albastru deschis
14-4121 TPX

military
19-0419 TPX

galben
reflectorizant

verde mentăebony gray portocaliu
reflectorizant13-5414 TPX19-0000 TPX

verde iarba
15-6437 TPX

Codurile culorii și referințele Pantone® sunt orientative și nu 
reflectă în mod obligatoriu culoarea reală a materialului. 

Ne rezervăm dreptul de a face schimbări în portofoliu.

verde melanj sunset melanj

negru melanj galben melanj

albastru melanj roşu melanj

denim închis argintiu melanj

roz neon

lămâie

806 C

12-0643 TPX

Culori 
melange:

alb

roşu marlboro

roşu

gri metaliccamuflaj maro

albastru azuriu

turcoaz

gri deschis

rozkaki deschis

denimturcoaz închis

purpuriu

negru

gri cenuşiu

ciocolatiu

natural

camuflaj verde

galben neon verde măr

galben nisip

albastru deschis

lime

army

albastru marin

galben
reflectorizant

roşu fucsie

gri antic

verde iarba

gri ardezie

portocaliu

military portocaliu neon

albastru petrol

albastru regal

ebony gray verde mentă

khaki verde mediu

lavandă

verde sticla

roz zmeura

portocaliu
reflectorizant

verde smarald

camuflaj gri

11-4800 TPX

violet

18-1763 TPX

rododendron

antracit melange

gri ice

19-1764 TPX

gri închis

18-4005 TPX

18-4039 TPX

19-0303 TPX

16-4535 TPX

16-0518 TPX 14-2311 TPX

roşu bordo

18-4025 TPX18-4733 TPX

13-0859 TPX

17-2036 TPX

16-3802 TPX

19-4023 TPX

19-1230 TPX

14-4121 TPX

809 C 15-0545 TPX

13-0550 TPX18-2336 TPX

17-0000 TPX 19-0618 TPX

15-6437 TPX

19-0000 TPX

12-0605 TPX

19-3952 TPX 19-6311 TPX

18-0510 TPX 19-0419 TPX 811 C

16-1324 TPX

13-5414 TPX19-4241 TPX

17-6030 TPX

16-3815 TPX 18-2120 TPX

17-1464 TPX 17-5029 TPX

19-3536 TPX

19-2024 TPX

18-0316 TPX

14-0000 TPX

18-1643 TPX

11-0105 TPX

19-2024 TPX

13-0550 TPX

bourbon vanilla

garnet

12-0727 TPX

19-1655 TPX

neon mandarine
804 C

18-2336 TPX
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