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MALFINI 
PREMIUM®

In each detail

Ha exkluzív ruhákról van szó, nincs helye 
kompromisszumnak. Ezért a Malfini Premium 
márkánk a legújabb trendeket tükrözi, kiváló 
minőségű és egyedi természetes anyagok 
képezik az alapját. Ez az egyetlen módja, hogy 
Ön, mint a legigényesebb vásárlónk érdeklődését 
felkeltsük. Saját ízlése szerint ötvözheti a 
prémium öltözékeket a városi divattal, igazíthatja 
az irodához vagy a szórakozáshoz. Akár élénk 
színekben, aktuális árnyalatokban vagy időtlen 
semleges tónusokban.

Ha Ön azok közé tartozik, akik szeretik a kivételes 
természetes szálakat, a SUPIMA® pamut a 
megfelelő választás az Ön számára. Ezt a gyapot 
fajtát a teljes gyapottermő terület mindössze 1%-

án termesztik. A hagyományos fajtákhoz képest 
kétszer hosszabb és erősebb szálakkal bír, így 
rendkívül rugalmas és puha. A prémium merino 
gyapjú hasonló ehhez. A juhok, amelyekről ez a 
prémium rost származik, tiszta hegyi környezetben 
élnek, amely egyedi karaktert kölcsönöz 
a finom gyapjúnak.

A Malfini Premium márka összes ruhája 
minőségével és modern megjelenésével elnyeri 
majd tetszését. A Malfini Premium termékcsalád 
kínálatát duó koncepcióban tervezték. Nyomással 
vagy hímzéssel könnyedén beépítheti cége vagy 
csapata öltözékébe. Örömet szerezhet csapata 
tagjainak és üzleti partnereinek a kiváló anyagok 
viselésével, miközben erősíti márkája értékét.

M
A
L
F
IN

I®
Prem

ium

151



152

MERINO
jellemzői

A merinó gyapjú világszerte híres lágy, ám mégis 
szilárd érzéséről, minden területen előnyt kínál 
a közönséges gyapjúval és sok más szálakkal szemben. 
Ezen tulajdonságok oka az egyes szálak mérete - a 
merinó gyapjúszálak nagyon finomak, 18 mikronnál 
vékonyabbak. Mint ilyet, a divat minden területén 
alkalmazzák, a luxus öltözéktől kezdve a rendkívül 
funkcionális ruhaneműig.

Ez a természetes gyapjú merino juhfajtából származik, 
amelyet természetes környezetben (nyílt terepen) 
tartanak, és a termelés nagy része Ausztráliából, Új-
Zélandról és Argentínából kerül piacra. Mivel a juhok 
nem hagyják abba a gyapjú növesztését, azokat minden 
évben nyírni kell. A gyapjú nem csak megújuló erőforrás, 
hanem biológiailag lebontható is - miután kidobtad, 
lebomlik és tápanyagokat szolgáltat a talajnak.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Mosógépben 40°C-ig mosható, ezáltal a karbantartás 
egyszerű. Természetesen azt javasoljuk, hogy kifordítva 
mossa és hasonló színekkel. Az alak megőrzése 
érdekében kerülje a szárítást közvetlen napfény és 
hőnek kitéve, és vasaljon csak közepes hőmérsékletű 
gőzzel. Ha merinói ruhája enyhe szagot mutat, akkor 
elegendő, ha kiszellőzteti.

LÉLEGZŐ
A gyapjúszálak sok nedvességet képesek felszívni 
és elvezetni a testtől, mert a merinó gyapjú 
a legjobb hőszabályozó.

TERMÉSZETESEN RUGALMAS
Minden rost úgy működik, mint egy kis „rugó”, 
kinyúlik és visszahúzódik az alakja. Ennek 
eredményeként a szövet nem gyűrődik.

SZAGÁLLÓ
A merinói gyapjú nagy nedvszívó képességének 
köszönhetően a belőle készült ruhák kevesebb 
izzadtságot hagynak a testen, ezáltal fejtik ki 
antibakteriális hatásukat. Így tovább maradnak 
frissek és kellemes illatúak.

HŐSZABÁLYOZÓ
A szintetikus anyagoktól eltérően a merinószál aktív 
és reagál a test hőmérsékleti változásaira. Megtartja 
a hőt, ha hideg az idő, és meleg közben lehűti.

KELLEMES VISELET
A finom, rugalmas merinó gyapjúszálak 
általánosságban nagyon kényelmesek. Puha 
tapintású, kellemes még a bőrön is viselni, 
ellentétben a legtöbb más gyapjúval.

BREATHABLE

REGULATION

ODOR RESISTANT

ELASTANE

GENTLE
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

01 21

01 21

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

WOMEN’S

MEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

12

12

extrafinom merino gyapjú
gyűrődésmentes és magas légáteresztő-képességű anyag
hőszabályozó és antibakteriális tulajdonságok
képes elvezetni a nedvességet és semlegesíteni a szagokat
testhezálló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
vízszintes helyzetben ajánlott szárítani

férfi póló

extrafinom merino gyapjú
gyűrődésmentes és magas légáteresztő-képességű anyag
hőszabályozó és antibakteriális tulajdonságok
képes elvezetni a nedvességet és semlegesíteni a szagokat
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 
hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
megerősített vállpánt
rövid, karra simuló ujjak
vízszintes helyzetben ajánlott szárítani

női póló

Single Jersey, 100 % merinó gyapjú, 
17,5 µm, mosógépben mosható 

190 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % merinó gyapjú, 
17,5 µm, mosógépben mosható 

190 g/m2, XS -2XL
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EXCLUSIVE 153

EXCLUSIVE 154

00 01 02 93 7183 A3A4

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

00 01 02 93 7183 A3A4

100% a legkülönlegesebb SUPIMA® pamut
testhezálló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakkivágásnál belül szaténszalag 01 színben
megerősített vállpánt

férfi póló

100% a legkülönlegesebb SUPIMA® pamut
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
hátsó nyakkivágásnál belül szaténszalag 01 színben
rövidített ujjak

női póló

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

Single Jersey, 100 % SUPIMA® pamut
160 g/m2, XS - 2XL

A világ prémium pamutmárkája, extra hosszúságú, vágott rostszála lágyabb és kétszer erősebb, mint 
a hagyományos pamutszál.Ellenáll a nyújtásnak, a gyűrésnek és a szakadásnak, hihetetlenül sima, nem 
bolyhosodik, így hosszú ideig megőrzi a megjelenését.

SUPIMA®
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ACTION 150

ACTION 152

00 01 02 72 709383 85 71 86

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 72 709383 85 71 86

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
megerősített vállpánt
díszítő varrás

férfi póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
megerősített vállpánt
rövid, karra simuló ujjak
díszítő varrás

női póló

Single Jersey, 
95 % pamut, 5 % elasztán

180 g/m2, S - 2XL

Single Jersey, 
95 % pamut, 5 % elasztán

180 g/m2, XS - 2XL
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BRAVE 155

BRAVE 156

00 01 02 9383 71

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 9383 71

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

férfi póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
testhezálló szabás, oldalvarrással
mélyebb, kerek nyakkivágás
1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
a belső nyakrészen eltérő színű szalag
megerősített vállpánt
hosszú ujjú

női póló

Single Jersey, 
95 % pamut, 5 % elasztán 

160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 
95 % pamut, 5 % elasztán 

160 g/m2, XS - 2XL
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FLASH 260

FLASH 261

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

férfi ing

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátsó rész kettős hajtással
mellrész és derék szűkítővarrásal
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
gyöngyház gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

női ing

Szövött anyag, 
73 % pamut, 24 % poliamid, 3 % elasztán

110 g/m2, S - 2XL

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátrész dupla letűzéssel és szűkítővarrásal
dupla ing gallér
erősítét gallér sarokkal
elülső rész gombolópánttal végződik
gyöngyház gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

Szövött anyag, 
60 % pamut, 40 % poliészter, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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DYNAMIC 262

DYNAMIC 263

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

férfi ing

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátsó rész kettős hajtással
mellrész és derék szűkítővarrásal
dupla ing gallér
elülső rész gombolópánttal végződik
hosszú ujjú szögletes mandzsettával és 2 gombbal
gyöngyház gombok a szövet színében (plusz 1 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

női ing

Szövött anyag, 
73 % pamut, 24 % poliamid, 3 % elasztán

110 g/m2, S - 2XL

enyhén szűkített szabás, oldalvarrással
hátrész dupla letűzéssel és szűkítővarrásal
dupla ing gallér
erősítét gallér sarokkal
elülső rész gombolópánttal végződik
hosszú ujjú szögletes mandzsettával és 1 gombbal
gyöngyház gombok a szövet színében (plusz 2 tartalék gombbal)
ívelt alsó szél

Szövött anyag, 
60 % pamut, 40 % poliészter, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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77

77

COLLAR UP 256

COLLAR UP 257

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

77 00 8644 83 83 778383

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300
77 00 8644 83 83 778383

A38300

A38300

DRESS UP 271

0077 0100 71

83

938300

WOMEN’S

77 00 83 83

71

8383

71

8383

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
a felhajtható gallér alsó felülete és az ujjak szegélye kontraszt színű csíkokkal
gombolópánt 2 gombbal a szövet színében
az oldalvarrásokban és az alsó nyílásban a hasíték kontraszt szalaggal
belső gombolópánt kontrasztszalaggal
vállaknál rögzítő varrással

férfi galléros póló

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
a felhajtható gallér alsó felülete és az ujjak szegélye kontraszt színű csíkokkal
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
az oldalvarrásokban és az alsó nyílásban a hasíték kontraszt szalaggal
belső gombolópánt kontrasztszalaggal
vállaknál rögzítő varrással

női galléros póló

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

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

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
a nyakrész belső részén és az alsó hasíték vonalán eltérű színű szalag
keskeny gombolópánt 4 gombbal a szövet színében
a felhajtható gallér alsó felülete és az ujjak szegélye kontraszt színű csíkokkal
belső gombolópánt kontrasztszalaggal

női galléros pólóruha

Pique, 100 % pamut
215 g/m2, XS - 2XL
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PERFECTION PLAIN 251

PERFECTION PLAIN 253

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

01 00 00 00 00 00 00

01 00 00 00 00 00 00

* Anyagösszetétel a 12-es szín esetében: 80% pamut, 15% viszkóz, 5% elasztán

sztreccs anyag,  jobb formatartás
szűk szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek kontraszt csíkkal
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal
belső nyakkivágás kontraszt szalaggal
vállaknál rögzítő varrással

férfi galléros póló

sztreccs anyag,  jobb formatartás
szűk szabás, oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek kontraszt csíkkal
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal
belső nyakkivágás kontraszt szalaggal
vállaknál rögzítő varrással

női galléros póló

Pique, 95 % pamut, 5 % elasztán
200 g/m2, S - 3XL

Pique, 95 % pamut, 5 % elasztán
200 g/m2, S - 2XL
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GRAND 259

GRAND 269

0001 0100 0271 7102A4 A3

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

01 83 00 71 0283

83 83

0001 0100 0271 7102A4 A3
01 83 00 71 0283

83 83

oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér kontraszt csíkkal
gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal
belső nyakkivágás kontraszt szalaggal
vállaknál rögzítő varrással
mercerizált pamut

férfi galléros póló

szűkített szabás oldalvarrással
1:1 bordás kötésű gallér kontraszt csíkkal
keskeny gombolópánt 5 gombbal a szövet színében
oldalvarrás hasítékkal kontraszt szalaggal
belső nyakkivágás kontraszt szalaggal
vállaknál rögzítő varrással
mercerizált pamut

női galléros póló

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

Single Jersey, 100 % mercerizált pamut
160 g/m2, XS - 2XL
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BOMBER 453

BOMBER 454

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* Anyagösszetétel a 12-es szín esetében: 85% pamut, 15% viszkóz

egyenes szabás oldalrészekkel
fémcipzár teljes hosszban
cipzár húzóka gravírozott logóval
2:2 bordás kötésű “bomber” gallér 5 % elasztánnal
hátsó nyakrész belső oldala szalaggal
rávarrt zsebek rejtett cipzárral
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
hurkolt belső oldal

férfi felső

karcsúra szabott oldalrésszel
fémcipzár teljes hosszban
cipzár húzóka gravírozott logóval
2:2 bordás kötésű “bomber” gallér 5 % elasztánnal
hátsó nyakrész belső oldala szalaggal
rávarrt zsebek rejtett cipzárral
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
hurkolt belső oldal

női felső

Futter, hurkolt belső oldal
100 % pamut 

320 g/m2, S - 3XL

Futter, hurkolt belső oldal
100 % pamut 

320 g/m2, XS - 2XL
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VOYAGE 452

VOYAGE 451

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* Anyagösszetétel a 12-es szín esetében: 80% pamut, 15% viszkóz, 5% elasztán; 65 % pamut, 35 % poliészter

egyenes szabás oldalvarrással
fémcipzár teljes hosszban
cipzár húzóka gravírozott logóval
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak díszítő varrással
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
kontraszt elemek
hurkolt belső oldal

férfi felső

enyhén karcsúsított szabás oldalvarrással
fémcipzár teljes hosszban
cipzár húzóka gravírozott logóval
zsinórral összehúzható, bélelt kapucni
belső nyakrész szegéllyel
raglán ujjak díszítő varrással
rávarrt kenguru zsebek
2:2 bordás kötésű szegély és mandzsetták 5 % elasztánnal
kontraszt elemek
hurkolt belső oldal

női felső

Futter, hurkolt belső oldal
100 % pamut 

320 g/m2, S - 3XL

Futter, hurkolt belső oldal
100 % pamut 

320 g/m2, XS - 2XL

M
A
L
F
IN

I®
Prem

ium

175



176

EVEREST 552

EVEREST 551

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

EVEREST 553

EVEREST 554

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

steppelt könnyű, meleg anyag
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
bélelt kapucni 
zsebek fordított cipzárral
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
elasztikus szegély
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)

férfi dzseki

steppelt könnyű, meleg anyag
karcsúra szabott oldalrésszel
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
bélelt kapucni 
zsebek fordított cipzárral
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
elasztikus szegély
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)

női dzseki

Szövött anyag, mikroszálas 100 % poliamid; 
középső réteg: 100 % poliészter
S - 3XL

Szövött anyag, mikroszálas 100 % poliamid; 
középső réteg: 100 % poliészter
XS - 2XL

steppelt könnyű, meleg anyag
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek fordított cipzárral
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
elasztikus szegély
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)

férfi mellény

steppelt könnyű, meleg anyag
karcsúra szabott oldalrésszel
fordított cipzár teljes hosszban állvédővel
zsebek fordított cipzárral
hátsó részen hozzáférés az emblémázáshoz
elasztikus szegély
kontraszt elemek (kivéve 01-es színű terméknél)

női mellény

Szövött anyag, mikroszálas 100 % poliamid; 
középső réteg: 100 % poliészter
S - 3XL

Szövött anyag, mikroszálas 100 % poliamid; 
középső réteg: 100 % poliészter
XS - 2XL
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BAMBOO TOWEL 951

0021 27 26

UNISEX

BAMBOO BATH TOWEL 952

0021 27 26

UNISEX

magas grammsúlyú szövött bambusz frottír
dekoratív bordűr szatén fonallal
puha és erős nedvszívóképességű anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas, luxus minőségű ajándék

törölköző

Frottír, 70 % viszkóz (bambusz), 30 % pamut
50 x 100 cm

450 g/m2, bordűr: 7,5 cm

magas grammsúlyú szövött bambusz frottír
dekoratív bordűr szatén fonallal
puha és erős nedvszívóképességű anyag
a címke akasztóként használható
hímzésre alkalmas, luxus minőségű ajándék

fürdőlepedő

Frottír, 70 % viszkóz (bambusz), 30 % pamut
70 x 140 cm 

450 g/m2, bordűr: 7,5 cm
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