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Radek Veselý
prezes Zarządu

Drodzy Partnerzy Biznesowi,

Z przyjemnością przedstawiamy kolejną edycję naszego 
corocznego katalogu produktów. Choć zazwyczaj 
preferujemy raczej pozytywny nastrój, nie możemy 
nie wspomnieć już na samym początku, że nasz 
katalog powstał w okresie wielkiego politycznego 
i gospodarczego zamieszania 2022 roku. Większości 
z nas ciężko jest uwierzyć, że rok 2023 nie będzie równie 
trudny. Nasz zespół robi wszystko, co w naszej mocy, 
aby nadal być dla Ciebie bezpiecznym i niezawodnym 
partnerem w czasach niepewności. Wierzę, że razem 
możemy z optymizmem patrzeć na nadchodzące lata. 
 
W 2023 roku wprowadzimy kilka ekscytujących 
aktualizacji. Krój naszej nowej koszuli przygotował 
Roman Humlíček, jeden z najlepszych krawców w kraju. 

Wspieramy nasz zrównoważony biznes, oferując gamę 
certyfikowanych produktów wykonanych z poliestru 
z recyklingu i bawełny organicznej, w tym teraz również 
koszulki polo z certyfikatem GOTS.

Nasze zaangażowanie na rzecz Ciebie i Twoich klientów 
znajduje również odzwierciedlenie w sektorze odzieży 
roboczej RIMECK, gdzie wciąż wprowadzamy innowacje. 
Modyfikacjom przeszły również niektóre produkty z serii 
Malfini, ponieważ zyskały popularność w branży odzieży 
roboczej, zostały przeniesione do marki Rimeck.   

Bardzo doceniamy zaufanie, jakim darzycie polski oddział 
poprzez naszą coraz lepszą współpracę. Nasz polski 
zespół jest gotowy zapewnić  Wam jeszcze wyższy 
standard usług  w nadchodzących latach oraz wspólnie 
osiągnąć sukces biznesowy. Dziękujemy Wam.

Markowa odzież dla całej Europy
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„Praga ma stać się miastem mody” – powiedział Jean-
Paul Gaultier, światowej sławy francuski projektant mody, 
podczas swojej pierwszej wizyty w Czechach prawie 
dwadzieścia lat temu. A teraźniejszość potwierdza, że 
według rankingu stolic mody czeskie miasto plasuje się 
wśród tak wielkich miast jak Paryż, Mediolan czy Nowy 
Jork. Nic więc dziwnego, że MALFINI wybrało Pragę na 
siedzibę Technologicznego Centrum Mody, ponieważ 
czeska stolica jest nie tylko piękna i romantyczna – łączy 
też różne kultury, a jej kosmopolityczny charakter znajduje 
odzwierciedlenie we wszystkim, co tu powstaje.

W Centrum Mody Malfini Technology ludzie z całego świata 
projektują produkty odpowiadające aktualnym trendom 
mody pod względem wzornictwa i jakości. Pracownicy 
różnych narodowości spotykają się w tych samych 
korytarzach, więc różnorodność w zespole przychodzi nam 
naturalnie. Dzięki harmonii między nami rozwija się to, co 
najlepsze w branży odzieży promocyjnej.

Fakt, że nasze Centrum Mody Technologicznej znajduje 
się w sercu Europy, zapewnia doskonałe połączenia 
ze wszystkimi kluczowymi miastami mody. Otaczają 
nas trendy, na które możemy szybko reagować. Dzięki 
temu MALFINI zdołało zmienić postrzeganie tekstyliów 
promocyjnych i doprowadzić je do poziomu prawdziwej 
mody, a Centrum Mody Malfini Technology nadal będzie to 
robić.

PRAGA 
zaliczana do stolic mody

Centrum Mody Malfini Technology  
potwierdza ten fakt
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Fotografujemy nasze kolekcje  
w Czechach

Dzięki swojej różnorodności  
nasz kraj ma wiele do zaoferowania

W terminologii sportowej gra na własnym boisku 
jest zawsze zaletą, a Czechy oferują nam bogactwo 
piękna, niezależnie od tego, czy mówimy o Matce 
Naturze, czy o technologii. Współczesne budynki Pragi, 
miasta stu iglic, stanowiły tło tegorocznej sesji kolekcji 
MALFINI.

Czyste linie naszych produktów połączyliśmy z 
sukcesem hali sportowej w Břežanach. Jej nietypowy 
kształt i gładka metalowa powierzchnia wykonana 
z gontów aluminiowych przyniosły jej trzy główne 
nagrody w 2018 roku: hala była niekwestionowanym 
zwycięzcą Grand Prix Czech Architektów, zdobyła 
Narodową Nagrodę w dziedzinie Architektury i została 
nazwana Budynkiem Roku. 

Most Troja (Trojský most) również stanowił 
imponującą scenę, dosłownie zacierając granice 
między architekturą a umiejętnościami inżynierskimi. 
Jury European Steel Design Awards uznało ją za 
prawdziwą rzeźbę, przyznając jej nagrodę Award of 
Excellence. 

Kompleks Škoda ICERINK był ekscytującym miejscem 
sesji zdjęciowej, zdobył nagrodę Budynek Roku 2018 
w swojej kategorii. Oferuje odwiedzającym całoroczną 
eksploatację z najnowocześniejszymi obiektami 
i dwoma lodowiskami, których jakość można było 
rozpoznać na poziomie NHL.

W MALFINI cenimy projekty najwyższej jakości i dobre 
materiały. To właśnie oferował Pomnik Narodowy na 
wzgórzu Vítkov w Pradze dzięki ponadczasowemu 
wzornictwu. Mimo, że ma prawie sto lat, jego czyste 
linie doskonale pasują do teraźniejszości.

To niezwykłe, że fotograf i marka pozostają wobec 
siebie tak długo lojalni. Ty i MALFINI też to zrobiliście. 
Jak doszło do rozpoczęcia współpracy?
Rok 2008 był dla mnie bardzo pracowity. W galerii Mánes 
trwała moja wielka wystawa fotografii wielkoformatowych, 
podczas której zadzwoniono do mnie z MALFINI – wówczas 
Adler.

Biorąc pod uwagę moje nakłady pracy, przygotowania zajęły 
dość dużo czasu, zanim wszystko się ułożyło w 2010 roku 
ku naszej obopólnej satysfakcji. Nasza pierwsza współpraca 
miała miejsce w Peschici we Włoszech, gdzie miałam 
wystawę. To właśnie wiedza o okolicy i ludziach znalazła 
odzwierciedlenie w świetnych wynikach. Powróciliśmy 
ponownie do tego samego miejsca. To idealne miejsce dla 
fotografa o różnorodnej oprawie i idealnie dopasowane do 
produktów firmy. Wszystkim bardzo się to podobało i potem 
czuliśmy się zjednoczeni przez długi czas.

Miejsce jest bardzo ważne dla fotografów.  
Co Cię kieruje, kiedy je wybierasz?
Miejsce na zrobienie zdjęcia to jeden z ważnych aspektów, 
który musimy uzgodnić z klientem. Musi mieć ducha 
miejsca, musi promieniować emocjami. Po prostu musi mieć 
charakterystyczną atmosferę. Oczywiście w kontekście 

fotografowanych produktów. Stąd wymiana naszych rad 
z ludźmi z MALFINI. Szanuję specyfikacje, więc MALFINI 
odpowiada za ostateczną decyzję dotyczącą oprawy 
i atmosfery.

Znalezienie właściwej lokalizacji nigdy nie jest łatwe, a jeśli ją 
znajdziesz, nie masz gwarancji, że jest w takim stanie, jakiego 
oczekujesz po przyjeździe w dniu pracy. Może się okazać, 
że wybrana przez Ciebie stylowa betonowa ściana została 
pomalowana natryskowo przez noc. Wtedy do gry musi wejść 
improwizacja. Możemy również spotkać się z faktem, że to, 
co wydaje się miłe w moim szerokokątnym widzeniu, nie jest 
takie samo w zbliżeniu produktu. Last but not least, ważna 
jest również pogoda. W ostatnich latach MALFINI i ja bardziej 
skupiamy się na łączeniu tekstyliów z pięknymi miejscami tego 
kraju, gdzie pewność słonecznych dni nie jest gwarantowana.  

Trendy w tekstyliach szybko ewoluują. Czy tak samo 
jest w branży fotografii reklamowej?

Oprócz ogólnych trendów w kulturze wizualnej, duży wpływ na 
tę dziedzinę ma rozwój techniczny, co niewątpliwie znajduje 
odzwierciedlenie we wspomnianych przeze mnie lokalizacjach. 
Budynki techniczne, zarówno nowoczesne, jak i zabytkowe, 
betonowe, metalowe i szklane stają się trendami. Dlatego 
obecnie skupiamy się na ciekawych strukturach na terenie 
Czech. W ten sposób firma przedstawi je swoim klientom 
w Europie. 

Generalnie mamy do czynienia z przejściem od ery analogowej 
do cyfrowej. Możliwość sprawdzenia właśnie zrobionego 
zdjęcia jest sporym atutem. Równie świetna jest łatwość 
postprodukcji. Robienie zdjęć jest kontynuowane, gdy siedzisz 
przy komputerze. Technologia cyfrowa ze swoimi zaletami jest 
dostępna dla każdego, ale nie da się zrobić dobrego zdjęcia bez 
odpowiedniego oka fotografa.

Istotnym trendem jest niewątpliwie minimalizacja retuszu, 
poprzedzona uproszczonymi układami. Wynik jest wtedy 
bliższy rzeczywistości. Czasami nie wiesz, czy to, co widzisz, 
było zamierzone, czy fotograf nawet nie wiedział, że to 
zrobił. Moim zdaniem prowadzi to do dużej jednolitości, a ja 
nie lubię podporządkowywać się silnym trendom mody. 
Jestem profesjonalistą i z klientami takimi jak Malfini zawsze 
dochodzimy do porozumienia i wzajemnej satysfakcji.

Co lubisz w pracy dla MALFINI i ogólnie w fotografii?

W pracy komercyjnej lubię, gdy klient wie, czego chce i może 
to nakreślić. I to jest dokładnie to, w czym ludzie w MALFINI 
są dobrzy. To niezwykłe, jak mogą formułować swoje myśli 
i komunikować swoje pomysły i wymagania w tym zakresie. 
Jest to również jeden z powodów, dla których wciąż lubię 
fotografię tak bardzo, jak na początku. Czasami mój pomysł 
jest bardzo jasny i jest dokładnie wytworzony. Czasami waham 
się i szukam. Jednak nawet na ostateczny i precyzyjnie 
dopracowany pomysł mogą mieć wpływ – nie tylko plenery – 
szczegóły, pech lub szczęście, sama lokalizacja, pogoda czy 
światło. Fotografowanie nigdy nie może być nudne.

Jarda Šimandl jest jedną z czołowych postaci czeskiej 
fotografii komercyjnej i reklamowej. W swojej twórczości 
łączy klasyczne metody twórcze z nowoczesną technologią, 
w oryginalny sposób przedstawiając przedmioty, twarze 
i przedmioty w krajobrazie. Jest absolwentem legendarnej 
ostatniej klasy prof. Jána Šmoka na FAMU na kierunku 
fotografia artystyczna. Jarda prezentował swoje prace 
na licznych wystawach w Czechach i za granicą oraz 
współpracował z wieloma znanymi osobistościami. Spośród 
nich należy wymienić przynajmniej jedną: Terezę Maxovą, 
słynną czeską modelkę.
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Aby moda była naprawdę zrównoważona, nie wystarczy 
patrzeć na to, skąd pochodzi odzież i jakimi materiałami 
jest barwiona. Całość jest znacznie bardziej skomplikowana. 
Jednak uznawane na całym świecie certyfikaty mogą pomóc 
producentom w dokonywaniu odpowiedzialnych wyborów.

Dobre praktyki są kontrolowane przez firmy 
certyfikujące

Firmy certyfikujące rygorystycznie sprawdzają zgodność 
z ekologicznymi i etycznymi praktykami produkcyjnymi. 
Istnieje jednak szeroka gama systemów oceny. Niektóre 
firmy monitorują tylko jedną z kategorii, podczas gdy inne 
sprawdzają je wszystkie. Najczęściej certyfikacje uwzględniają, 
czy używany jest materiał z upraw ekologicznych, czy został 
wyprodukowany w drodze recyklingu i jak przyjazne dla 

środowiska są procesy produkcyjne. Sprawdzają również, 
w jaki sposób firma chroni środowisko, czy jej postępowanie 
jest etyczne i uczciwe wobec pracowników i społeczności, 
czy zwierzęta są wykorzystywane lub czy towary zawierają 
produkty pochodzenia zwierzęcego.

Na przykład, jeśli produkt jest oznaczony jako ekologiczny, 
materiał został wyhodowany bez szkodliwych chemikaliów 
i z poszanowaniem zasobów naturalnych. Ale nie mówi 
nic o jego późniejszym przetwarzaniu ani o warunkach dla 
pracowników. Podobnie w przypadku certyfikatów, które 
skupiają się wyłącznie na uczciwych zarobkach pracowników, 
nie mamy informacji o tym, jak uprawiane są rośliny. Istnieją 
jednak systemy, które patrzą na sprawę całościowo. 

Znajdziesz je również podczas naszych działań.

Każdy etap procesu produkcyjnego 
może być zrównoważony

Jeśli chcesz materiału organicznego, 
poszukaj GOTS

GOTS (Global Organic Textile Standard) to jeden z najbardziej 
rygorystycznych na świecie certyfikatów, który monitoruje 
standardy przetwarzania tekstyliów, w szczególności włókien 
organicznych. Aby uzyskać i utrzymać tę etykietę, producenci 
muszą być regularnie kontrolowani przez niezależne organy 
i spełniać wymagania dotyczące ostrożnych i etycznych 
praktyk w całym procesie produkcyjnym. W ten sposób 
GOTS obejmuje cykl życia tekstyliów od zbiorów, poprzez 
przetwarzanie, aż po druk i wykończenie.

Głównym celem kryteriów GOTS jest proporcja włókien 
organicznych, przyjazne dla środowiska praktyki produkcyjne 
oraz odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi 
i odpadami. Stosowanie niebezpiecznych chemikaliów jest 
zabronione w całym procesie produkcyjnym, czy to w postaci 
szkodliwych pestycydów podczas uprawy, czy toksycznych 
farb podczas kolejnych etapów przetwarzania. System 
GOTS określa również wymagania dotyczące bezpiecznego 
środowiska pracy i godziwych wynagrodzeń dla pracowników.

Recykling to przyszłość monitorowana 
przez GRS

Certyfikat GRS (Global Recycle Standard) i RCS (Recycled Claim 
Standard) mają na celu zwiększenie wykorzystania materiałów 
pochodzących z recyklingu w przemyśle tekstylnym. Systemy 
określają wymagania dotyczące minimalnego udziału włókien 
pochodzących z recyklingu. Aby nosić etykietę GRS, produkty 
muszą zawierać od 50 do 100% materiałów pochodzących 
z recyklingu.

W przeciwieństwie do RCS, GRS analizuje wpływ produkcji 
tekstyliów na świat przyrody i życie ludzi. Norma ta 
konsekwentnie wymaga przyjaznych dla środowiska praktyk 
produkcyjnych, które chronią środowisko. Wszystkie kroki 
muszą być dokładnie rejestrowane, w tym zużycie zasobów 
i gospodarowanie odpadami. W produkcji nie ma miejsca na 
niebezpieczne chemikalia, a producenci muszą zapewnić 
bezpieczne środowisko pracy i odpowiednią rekompensatę dla 
swojego personelu.
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Chcemy odpowiedzialnie  
ubierać świat
W codziennej pracy uwzględniamy odpowiedzialność 
społeczną, ponieważ w naszym Komitecie CSR 
zaangażowani są pracownicy wszystkich działów. Mocno 
koncentrujemy się na środowisku, zmniejszając nasz 
ślad węglowy i zrównoważoną produkcję. Skupiliśmy 
się na naszej flocie pojazdów, która teraz składa się 
z pojazdów CNG, oraz zmodernizowaliśmy nasze samochody 
elektryczne. Wykorzystując jedną czwartą powierzchni 
dachu naszego magazynu w Ostrawie przygotowujemy się 
do rozbudowy naszej elektrowni słonecznej, która zapewni 
nam kolejne źródło zielonej energii. W 2030 roku chcemy 
zredukować bezpośrednie emisje z naszej działalności 
i pośrednie emisje wynikające ze zużycia energii do 
bezkompromisowego zera.

Pomagamy innym
W sektorze socjalnym zwiększyliśmy nasz nacisk 
na edukację dzieci w Dhace w Bangladeszu. Oprócz 
tradycyjnego wkładu do Centrum Edukacyjnego 
Chalantika, udzieliliśmy pomocy finansowej 13 dzieciom, 
aby zapewnić im dalszą edukację. Długoterminowo 
pomagamy niepełnosprawnym dzieciom w naszych 
koszulkach podczas wędrówki KlapeTo na Śnieżkę 
i wspieramy wcześniaki w regionie Ostrawy z okazji Biegu 
Polańskiego. Rozpoczęliśmy również projekty mające 
na celu pomoc wioskom SOS w Chorwacji i na Węgrzech. 
Ponadto kontynuujemy współpracę z TyfloCentrum w Ústí 
nad Labem oraz Wydziałem Informatyki Uniwersytetu Jana 
Evangelisty Purkyně w tym samym mieście.

Nadanie materiałom i produktom  
drugiego życia
Nasze członkostwo w Instytucie Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym (INICIEN) potwierdza, że w Malfini poważnie 
podchodzimy do gospodarki o obiegu zamkniętym. Wraz 
z innymi firmami i organizacjami dążymy do tego, aby 
Republika Czeska była różnorodnym i dobrze prosperującym 
krajem, który potrafi dobrze zarządzać swoimi zasobami. 
INICIEN jest naszym partnerem w dążeniu do lepszej 
gospodarki materiałowej i przewodnikiem na drodze do 
wydajnej, zrównoważonej i dobrze prosperującej gospodarki.

Dalekowzroczność jako strategia  
na najbliższe lata
Potrzeba czasu i wiele wysiłku, zanim będziemy mogli 
rzeczywiście osiągnąć gospodarkę w pełni o obiegu 
zamkniętym. Podobnie chcielibyśmy przejść od CSR do ESG 
(Environmental, Social and Governance) – inwestowania 
społecznie odpowiedzialnego.

Cieszymy się, że ludziom nie jest już obojętne, od jakiej 
firmy kupują produkty i usługi, w jakiej firmie pracują 
i gdzie inwestują. Chętnie dowiedzą się, czy firma jest 
uczciwa wobec swoich pracowników i klientów, czy jest 
przyjazna dla środowiska i czy przekazuje pieniądze na cele 
charytatywne i działa w sposób przejrzysty, przestrzegając 
prawa. W Malfini już o tym myślimy i szukamy nowych 
możliwości, aby być jeszcze lepszym.

W MALFINI społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 
i gospodarka o obiegu zamkniętym to dla nas nie tylko slogany. 
Tak jak z szacunkiem traktujemy naszych klientów i pracowników, 
tak zarządzamy naszym otoczeniem i środowiskiem.

Zostaliśmy członkiem Textile Exchange, globalnej organizacji non-profit, która promuje pozytywne działania  
na rzecz zmian klimatu w całym przemyśle modowym i tekstylnym. 
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NASZE MARKI

MALFINI®

Real products for real people

W szerokiej gamie produktów Malfini zawsze 
znajdziesz odpowiedni strój do pracy, sportu lub 
spotkania z przyjaciółmi. Wybieraj spośród szerokiej 
gamy kolorów, różnorodnych stylów i wygodnych 
materiałów, w tym bawełny organicznej i materiałów 
pochodzących z recyklingu.

MALFINI Premium®

In each detail

Ta marka to znacznie więcej niż tylko nazwa. MALFINI 
Premium przemawia do każdego, kto preferuje 
ekskluzywne materiały i jakość wykonania. Do 
wszystkich ubrań z tego asortymentu używamy 
wysokiej jakości bawełny Supima i najwyższej jakości 
wełny merynosów, dzięki czemu są wyjątkowo 
miękkie i subtelne w dotyku. Wyrafinowane kroje to 
tutaj standard. Journey – koszula czołowego czeskiego 
krawca Romana Humlíčka – to najnowszy dodatek do 
tej wyjątkowej kolekcji.

Piccolio®

For every moment

Zabawne kolory i prosty branding – to właśnie oferuje 
Piccolio. Do wyboru jest bogata paleta odcieni – w tym 
żywe i energiczne. Dostosowaliśmy również produkty, 
aby jak najbardziej ułatwić nadruk lub haft, a nawet 
wyszliśmy poza to: etykiety z niektórych artykułów 
można po prostu oderwać, więc uzyskanie własnej 
kolekcji T-shirtów nigdy nie było bardziej proste.

RIMECK®

Workwear made real

Firma RIMECK zdołała powiązać wysokie oczekiwania 
dotyczące odzieży roboczej z trendami w modzie. 
Dzięki temu nasze produkty sprostają wszystkim 
wyzwaniom, a jednocześnie świetnie wyglądają, 
ponieważ w każdym z nich zwracamy uwagę na cztery 
kluczowe aspekty: imponujący design, precyzyjna 
produkcja, najwyższej jakości materiały i oczywiście 
Twoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.
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JOURNEY 264, 265

SNAP 419  

33 67 69

73

159

201

155

87 85MOON 420, 421

RESIST HEAVY POLO R20, R21

DIAMOND 273, 274

PRIME 234, 235

PIQUE POLO LS 231

FREEDOM 178 FOCUS 232, 233

204

203 209BODY WARMER 509STREET LS 130

COLORMIX 109

NOWE PRODUKTY
w roku 2023
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JOURNEY:
„Czeska droga” do koszul

Zaprojektowane z myślą  
o perfekcji

„Podróż jest celem” – możemy użyć powszechnego cytatu, 
aby opisać nasze czeskie podejście do produkcji koszul. 
Nie było to najłatwiejsze zadanie, ale dzięki kontaktom 
Malfini z cenionym projektantem Romanem Humlíčkiem 
dostępna jest teraz ekskluzywna kolekcja koszul damskich 
i męskich. Nawet kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy tego 
człowieka, wiedzieliśmy, że wynik będzie pozytywny. 
W końcu ten zawodowy krawiec pracował przez 16 lat dla 
firmy odzieżowej Blažek, a teraz prowadzi własne studio dla 
odnoszących sukcesy klientów krajowych i zagranicznych.

Cenne doświadczenie tego eksperta doskonale wpisuje 
się w pomysły naszego zespołu produktowego. Nowa 
kolekcja koszul zmienia sposób postrzegania mody 
w tekstyliach promocyjnych. Łącząc tradycyjne rzemiosło 
z najnowocześniejszą technologią, stworzyliśmy ubiór 
o doskonałym kroju, jakości i dbałości o szczegóły. 
Minimalistyczny, lekko otwarty kołnierz dopełnia schludne 
przednie zapięcie. Końcówki rękawów mają zaokrąglone 
mankiety z jednym guzikiem, dzięki czemu idealnie nadają 
się do noszenia na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Polubisz koszule również ze względu na użyty materiał. 
Dzięki wysokiej jakości technologii i zastosowaniu 
cienkich, podwójnie tkanych przędz, uzyskuje się bardzo 
delikatne przeploty. Tworzy to subtelne, ale widoczne 
ukośne linie, które nadają splotowi skośnemu schludny 
i nowoczesny wygląd. Jest to popularna, nie gniotąca 
się tkanina o wysokiej oddychalności oraz przyjemna 
w dotyku. Niewątpliwą zaletą przy konserwacji jest obróbka 
powierzchni, która zwiększa elastyczność materiału. 
Zapobiega strzępieniu się podczas noszenia i prania, dzięki 
czemu materiał jest bardziej stabilny w formie, mniej 
gnieciony, łatwy do prasowania i stabilny podczas prania.

Wierzymy, że będziesz tak samo podekscytowany naszymi 
ekskluzywnymi koszulkami Journey jak my. Ciesz się tym 
elementem garderoby!

JOURNEY 264, 265 – więcej na stronie 155
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SHIFT 850, 851CHANCE 810, 811 BREAK 840, 841

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

113 89 97

Każdy z nas może pomóc naszej planecie. Konieczna
jest zmiana podejścia do zrównoważonego rozwoju. Na
przykład, zaczynając częściej nosić ubrania wykonane 
z materiałów pochodzących z recyklingu.
 
Niekończące się tony odpadów niszczą przyrodę,
wypełniają oceany, lasy i góry. Dlatego tak ważne jest,
aby każdą plastikową butelkę podnieść i dać jej szansę 
na nowe życie. Może stać się cennym surowcem do 
produkcji odzieży.

Materiały z recyklingu to przyszłość branży 
odzieżowej. Od nas zależy, czy damy im i naszej 
planecie szansę. Teraz kiedy wspieramy produkty 
z recyklingu, razem zmienimy przyszłość.
 
Każdy z nas może pomóc przyrodzie!

re-VOLUTION
kolekcja z recyklingu
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ORGANIC TOWEL 916, 917, 918

NATIVE 173, 174ORIGIN 171, 172 47 49 69PRIME 234, 235

139

Certifi ed by Control Union
CU 1033786

NEW PRODUCT

Każdy produkt, który nosi oznaczenie Global Organic 
Textile Standard, spełnia najbardziej rygorystyczne 
zasady uprawy i produkcji ekologicznych tekstyliów. 
Uznany certyfi kat GOTS gwarantuje ekologiczną 
i etyczną produkcję oraz organiczną jakość 
rzeczywistych produktów na całym świecie. 
Odpowiedzialnie chroni środowisko, zdrowie 
pracowników i osób noszących ubrania z bawełny 
organicznej. 

GOTS
kolekcja organic

Siew, pielęgnacja roślin, zbiór i przetwarzanie włókien 
muszą odbywać się bez użycia środków chemicznych. 
W gospodarstwach uprawia się tylko gatunki bez 
modyfi kacji genetycznej, a gleba pozyskuje składniki 
odżywcze z obornika i kompostu. Nie stosuje się 
sztucznych nawozów, pestycydów ani insektycydów, 
stosuje się jedynie naturalne procedury. Jednocześnie 
GOTS czuwa nad uczciwymi i bezpiecznymi warunkami 
pracy dla wszystkich pracowników w terenie oraz 
w fabrykach. Dzięki tej certyfi kacji masz pewność, 
że nosisz naprawdę etyczne ubrania.

19 20



BASIC FREE F29, F34, F38 VIPER FREE F43, F61 HEAVY NEW FREE F37

FREEDOM 178 MOON 420, 42133 85

41 43 45

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

Wyobraź sobie koszulkę jako czysty materiał, na
którym w pełni rozkwitnie Twoja wyobraźnia. Produkty
z linii Label Free już czekają, aż je oświetlisz własnymi
oryginalnymi nadrukami lub haftami. Ty i Twoja
autorska kolekcja zawsze będzie odgrywać główną
rolę, ponieważ możesz łatwo dodać własną metkę
do wszystkich produktów. Na próżno szukać metki 
z marką Malfi ni, bo ubrania jej nie mają. Nie musisz 
więc usuwać jej w skomplikowany sposób, a zamiast 

tego możesz skupić się na własnym projekcie. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić wysoką 
jakość materiałów i nowoczesne kroje. Dzięki 
silikonowemu wykończeniu nasze tekstylia są gładkie 
w dotyku, mają jedwabisty połysk, a przede wszystkim
długo zachowują swój kolor. Uwolnij swoją 
kreatywność i zostań ikoną mody!

Stwórz własną kolekcję!

LABEL FREE
kolekcja
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CAMOUFLAGE LS 166 CAMO LATINO C24

CAMO PURE C22CAMO TRIUMPH C36CAMOUFLAGE 144, 149

CAMO ZIPPER C19, C20

VERTEX CAMO W56 VERTEX CAMO W09  191 191

61 62 61

62 91 132

CAMOUFLAGE
kolekcja
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SAILOR 803, 804, 805 SAILOR TOP 806 SAILOR LS 80758 59 59

Odzież w paski uwielbiała sama Coco Chanel
 
Niektóre wzory po prostu się nie starzeją, a paski
są zdecydowanie jednym z nich. Wjedź na falę
ponadczasowej mody i wybieraj spośród artykułów
żeglarskich dla dorosłych i dzieci.

Kamizelki lub koszulki nie tylko stylowo podkreślą strój
na wycieczkę łodzią, ale również świetnie sprawdzą się
w mieście, na spotkaniu czy imprezie. Wysoka jakość
i precyzyjne wykonanie cięć to oczywistość. Nadrukuj
na nich hasło zespołu lub logo i podnieś kotwicę, by
odpłynąć!

SAILOR
kolekcja
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PERFORMANCE 535 6P KIDS 303

TRENDY ZIPPER 412PIQUE POLO 222

ENERGY 912

FIT-T LS 121BASIC 138

COMFORT 607

9V4 HV BRIGHT 208

9V2 HV ENERGY 208P92 BEETLE 148912 ENERGY 134922 EASYGO 134

328 TWISTER 131 327 RELAX 131 329 FANCY 131303 6P KIDS 125

105 130 136123

39 70 9057

KIDS

Dzieci też chcą być cool! Specjalnie dla nich
stworzyliśmy nowoczesną kolekcję w modnych
kolorach, która zachwyci wszystkie dziewczynki
i chłopców w wieku od 4 do 12 lat. Koszulki, bluzy,
dresy, szorty czy kurtki zaprojektowaliśmy tak, aby
uzupełniały naszą ofertę dla dorosłych. Pokażcie, że

do siebie pasujecie i wybierzcie przedmioty zarówno
dla małych, jak i dużych dzieci. Podczas wspólnego
odkrywania świata nie zatrzyma Was żadna pogoda,
mamy w rezerwie funkcjonalne materiały i wygodne
fasony. Chwyć kolorowy plecak, załóż czapkę i ruszaj
do szkoły, odkrywać przyrodę lub bawić się w mieście.

KIDS
kolekcja

Wybór produktów z kolekcji Kids. Wszystkie produkty dla dzieci znajdziesz w katalogu pod ikoną:
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Portfolio marki Malfini jest bogate, a przede wszystkim
inteligentnie opracowane. Dlatego odzież tej linii 
znajdzie zastosowanie zarówno w ruchliwym mieście, 
jak i w spokojnym miejscu na świeżym powietrzu. 
Dzięki różnorodności materiałów, fasonów i kolorów 
znajdziesz wśród nich idealny strój do pracy, do 
uprawiania sportu czy np. do kawiarni. Możesz 
również dopasować swoje ubrania w pary lub w grupy, 
ponieważ nasz asortyment produkujemy głównie 
w koncepcie duo lub rodzinnym.

MALFINI®
Real products for real people
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Każdego roku na całym świecie produkuje się dwa 
miliardy T-shirtów. Jednak niewiele osób słyszało o nich 
na początku XX wieku. T-shirty pojawiły się w większym 
stopniu dopiero podczas I wojny światowej i dzięki 
atrakcyjnym wzorom stopniowo weszły do codziennego 
życia. Co ciekawe, drukowanie czegoś na odzieży nie jest 
niczym nowym; zasada znana była już w starożytnych 
Chinach. Początkowo praktyczne ubranie robocze, T-shirty 
stały się fenomenem, w którym jest przestrzeń do 
wyrażania siebie i sztuki.

T-SHIRTY
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FREEDOM 178

00 01 02 05 44 16 07

LOVE 123

00 01 02 0795 62 304043

ELASTANE

WOMEN’S

0412* 15 4087 95

36 87 A1

NEW COLOURNEW COLOUR

NEW PRODUCT

WOMEN’S

LABEL FREE

NEW PRODUCT

NEW COLOUR

luźny krój ze szwami bocznymi
długość za biodra
dekolt w kształcie łódki
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
kimonowe rękawy
zalecane suszenie w pozycji poziomej

koszulka damska

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

Bardzo cienkie, mocne, elastyczne włókno poliuretanowe. Kluczową cechą jest wysoka elastyczność. Elastan może być 
rozciągnięty od trzech do siedmiu razy w stosunku do pierwotnej długości bez pękania. Jest zawsze stosowany w połączeniu 
z innymi materiałami, zapewnia stabilność kroju, zwiększa elastyczność i zmniejsza marszczenie się materiału. 

ELASTAN

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
luźny, lekko profilowany krój z bocznymi szwami
długość powyżej kolan
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą w kolorze 36
taśma wzmacniająca na ramionach
podwinięte rękawy przyszyte w 4 punktach

sukienka damska

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, XS - 2XL

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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GLANCE 141
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NEW COLOUR

WOMEN’S

SILICONE
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09 30
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NEW COLOURNEW COLOUR

dopasowany krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

koszulka damska

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
krótkie, dopasowane rękawy

koszulka damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 3 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza, kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza; **kolor 12 - 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
150 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 07, 12)

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

luźny krój ze szwami bocznymi
szerokie obszycie dolnej części z materiału wierzchniego
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

koszulka damska

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
150 g/m2, XS - 3XL ( 3XL tylko w kolorach 00, 01)

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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MEN’S

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

FAMILY

bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

koszulka męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

koszulka damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

koszulka dziecięca

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

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

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

145 g/m2

bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka unisex

krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01)

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm,8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

160 g/m2

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

krój ze szwami bocznymi
dekolt i rękawy obszyte dzianiną ściągaczową 1: 1 w kontrastowym kolorze
szew wzmacniający na ramionach

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, S - 3XL
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NEW COLOURNEW COLOUR

bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
160 g/m2, XS - 5XL (5XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 67)

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
160 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 07, 12, 30)

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

160 g/m2

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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bez etykiety - gotowy do rebrandingu
bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
taśma wzmacniająca na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka męska

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
160 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

160 g/m2
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DUO

UNISEX

TEAR OFF

VIPER FREE F43

VIPER FREE F61

00 12* 01 02 05 44 09 16 04 07

00 12* 01 02 05 44 09 07

LABEL FREE

MEN’S

SILICONE

SILICONE

WOMEN’S

DUO

DUO

LABEL FREE

LABEL FREE

krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

koszulka damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
180 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 07, 12)

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
180 g/m2, XS - 2XL

bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
odrywana metka

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, XS - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01)

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka męska

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
dopasowany krój ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

koszulka damska

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
180 g/m2, S - 2XL

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
180 g/m2, XS - 2XL

Bez żmudnego usuwania etykiet. Kolekcja koszulek LABEL FREE posiada jedynie małe metki zawierające rozmiar 
i informacje dotyczące konserwacji zgodnie z wymogami prawa.
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HEAVY 110

HEAVY NEW 137

HEAVY NEW FREE F37
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NEW COLOURNEW COLOUR

bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka unisex

bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka unisex

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
taśma wzmacniająca na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
 200 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 94)

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
 200 g/m2, XS - 5XL

(4XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 07; 5XL tylko w kolorach 00, 01)

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
 200 g/m2, XS - 3XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.

45 46



ORIGIN 171

ORIGIN 172
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NEW COLOURNEW COLOUR

certyfikowana bawełna organiczna
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
zaokrąglona dolna krawędź

koszulka męska

certyfikowana bawełna organiczna
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
zaokrąglona dolna krawędź

koszulka damska

Single Jersey, 100 % bawełna organiczna GOTS
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna organiczna GOTS
160 g/m2, XS - 2XL

Bawełna wyprodukowana z rolnictwa ekologicznie kontrolowanego. Największymi producentami są Turcja, 
Indie, USA i Chiny.

Certified by Control Union CU 1033786.

BAWEŁNA ORGANICZNA

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NATIVE 173

NATIVE 174

MEN’S
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NEW COLOUR

NEW COLOUR
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NEW COLOURNEW COLOUR

Delikatna dzianina o charakterystycznej pręgowanej fakturze. Aby osiągnąć ten efekt końcowy, stosuje się 
przędzę o grubszych i cieńszych odcinkach na całej długości, która powstaje przez zmianę naprężenia skrętu. 
Tkanina ta posiada również dużą rozciągliwość.

SINGLE JERSEY SLUB

certyfikowana bawełna organiczna
dzianina slub o nieregularnej strukturze
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka męska

certyfikowana bawełna organiczna
dzianina slub o nieregularnej strukturze
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

koszulka damska

Single Jersey Slub, 100 % bawełna organiczna GOTS
150 g/m2, S - 3XL

Single Jersey Slub, 100 % bawełna organiczna GOTS
150 g/m2, XS - 2XL

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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FUSION 163

FUSION 164
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MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
podwinięte rękawy przyszyte w 4 punktach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka męska

luźny krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
podwinięte rękawy przyszyte w 4 punktach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka damska

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

Single Jersey, 65 % poliester, 35 % bawełna 
160 g/m2, XS - 2XL
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SLIM FIT V-NECK 146

FIT V-NECK 162
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V-NECK 102

HEAVY V-NECK 111
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ELASTANE

WOMEN’S

12**

krój slim-fit ze szwami bocznymi
lamówka w kształcie V
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
lamówka w kształcie V
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

koszulka damska

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, XS - 2XL

bez szwów bocznych
dekolt w kształcie litery V
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka unisex

bez szwów bocznych
dekolt w kształcie litery V
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka unisex

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

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

Single Jersey, 100 % bawełna
200 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01)

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
dekolt w kształcie litery V
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
krótkie rękawy raglanowe

koszulka damska

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza; **kolor 12 - 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan
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elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
długie rękawy

koszulka damska

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
dekolt w kształcie litery V
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
długie reglowane rękawy

koszulka damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan; ** Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

 Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

krój ze szwami bocznymi
szwy dzielące na ramionach z kontrastowym paskiem
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
długie rękawy

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

koszulka unisex
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FIT-T LS 119
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36
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krój slim-fit ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy

koszulka męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy

koszulka damska

krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

160 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02)

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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SAILOR 803
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00

00

00
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00

00

prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

koszulka unisex

prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
dopasowany krój ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy

koszulka damska

prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

150 g/m2

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

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

prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
elastyczna tkanina utrzymująca kształt
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy

koszulka unisex

prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
szersze ramiączka

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

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

damski top
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CAMOUFLAGE 144
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C1

krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach w kolorze camouflage

koszulka unisex

dopasowany krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

koszulka damska

krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą w kolorze camouflage
szew wzmacniający na ramionach

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

160 g/m2

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

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
150 g/m2, XS - 2XL
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CAMOUFLAGE LS 166

32 33 34
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elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
szersze ramiączka

damski top

elastyczny materiał utrzymujący kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
szersze ramiączka

damski top

Kompozycja może się różnić: kolor 12 - *80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan; **85 % bawełna, 15 % wiskoza

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

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

bez szwów bocznych
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

męski top

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

krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą w kolorze 01
długie raglanowe rękawy w kolorze camouflage

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

koszulka unisex
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Ludzie odkryli magię tenisa i innych nowoczesnych 
sportów około sto lat temu. Aby naprawdę się nimi 
cieszyć, musieli zastąpić niepraktyczne ubrania czymś 
bardziej wygodnym. Z tego powodu podwinięte rękawy 
klasycznych białych koszul zastąpiono nowością – 
koszulką polo, która zachowała schludny wygląd, 
zapewniając jednocześnie pożądany komfort sportowcom. 
To właśnie te cechy sprawiły, że „polo”, jak nazywa się ten 
element garderoby do dziś, jest niezbędnym elementem 
każdej garderoby.

KOSZULKI  
POLO
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NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

koszulka polo męska

koszulka polo damska

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
2 kontrastowe paski na rękawach i kołnierzu
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
ostatni guzik wszyty nitką w kontrastowym kolorze
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
2 kontrastowe paski na rękawach i kołnierzu
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
ostatni guzik wszyty nitką w kontrastowym kolorze
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
180 g/m2, XS - 2XL

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
180 g/m2, S - 3XL

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.

67 68



PRIME 234

PRIME 235

00 01 02 09

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

21 25 436993

00 01 02 0921 25 436993

NEW PRODUCT

ORGANIC

NEW PRODUCT

ORGANIC

NEW PRODUCT

Bawełna wyprodukowana z rolnictwa ekologicznie kontrolowanego. Największymi producentami są Turcja, 
Indie, USA i Chiny.

Certified by Control Union CU 1033786.

BAWEŁNA ORGANICZNA

koszulka polo męska

koszulka polo damska

certyfikowana bawełna organiczna
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze

certyfikowana bawełna organiczna
dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze

Pique, 100 % bawełna organiczna GOTS
200 g/m2, XS - 2XL

Pique, 100 % bawełna organiczna GOTS
200 g/m2, S - 3XL

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo męska

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo dziecięca

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, S - 5XL 

(4XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94; 5XL w 00, 01)

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 07)

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

200 g/m2

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z dzianiny ściągaczowej 1:1 z kontrastowym paskiem
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo męska

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z dzianiny ściągaczowej 1:1 z kontrastowym paskiem
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo damska

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

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

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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00 12* 94 01 02 05 14 06 07

MEN’S

PIQUE POLO LS 231

00 12* 01 02 05 06 07

MEN’S

DUO

WOMEN’S

NEW PRODUCT

DUO

NEW PRODUCT

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
długie rękawy

koszulka polo męska

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

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
długie rękawy

koszulka polo damska

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

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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koszulka polo męska
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* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

KIESZONKA PAKOWANA OSOBNA DLA JEJ ŁATWIEJSZEGO ZNAKOWANIA
Kieszenie do koszulki polo są dostarczane osobno, aby ułatwić znakowanie.
Drukowanie lub haft nigdy nie były prostsze!

krój z wcięciami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
kieszonka pakowana osobna dla jej łatwiejszego znakowania

dopasowany krój z wcięciami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
kieszonka pakowana osobna dla jej łatwiejszego znakowania

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

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

koszulka polo męska

koszulka polo damska

krój z wcięciami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

dopasowany krój z wcięciami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

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

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

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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koszulka polo męska

koszulka polo damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 2 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
wykończenie silikonowe

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
wykończenie silikonowe

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 07, 12)

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 2 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
długie rękawy zakończone mankietami

koszulka polo męska

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

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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Dlaczego odzież męska i damska zapina się z różnych stron? 
Istnieje wiele teorii. Jeden przykład mówi, że mężczyźni byli 
lepiej przygotowani do bitwy z guzikami po prawej stronie, 
ponieważ szybciej można było zrzucić płaszcze i wyciągnąć 
miecze. Inny wspomina o łatwiejszej pracy dla pokojówek, 
które ubierały swoje szaty. Niezależnie od powodu, ta zasada 
została zachowana również w przypadku koszul. Kiedyś były 
przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn, ale w czasie ruchu 
emancypacyjnego weszły do szaf płci przeciwnej. Choć 
koszula jest jednym z najstarszych elementów garderoby, 
do dziś nie straciła na popularności. Jest to wspierane przez 
innowacyjne kroje i coraz lepsze materiały.

KOSZULE
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koszula męska
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klasyczny krój ze szwami bocznymi
podwójny karczek i zakładki z tyłu
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
kieszeń na piersi
guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)

pojedynczy karczek i zaszewki z tyłu
zaszewki w pasie
ozdobne falbanki na klatce piersiowej
dwuczęściowy kołnierzyk koszuli w szpicę
części przednie wykończone plisą
guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)
zaokrąglony dół

Popelina, 100 % bawełna
120 g/m2, S - 3XL

Popelina, 100 % bawełna
120 g/m2, XS - 2XL

koszula męska

koszula damska

klasyczny krój ze szwami bocznymi
podwójny karczek i zakładki z tyłu
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
kieszeń na piersi
długie rękawy z półokrągłym mankietem na 1 guzik
guziki w kolorze materiału (2 zapasowe)

dopasowany krój z bocznymi szwami
zaszewki podkreślające damską figurę
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
długie rękawy ze ściętymi mankietami i 2 guzikami
guziki w kolorze materiału (2 zapasowe)
zaokrąglony dół

Popelina, 100 % bawełna
125 g/m2, S - 3XL

Popelina, 100 % bawełna
125 g/m2, XS - 2XL

koszula damska

dopasowany krój z bocznymi szwami
zaszewki na plecach
zaszewki podkreślające damską figurę
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
rękawy 3/4  z wysokim mankietem z rozcięciem
guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)
zaokrąglony dół

Popelina, 100 % bawełna
125 g/m2, XS - 2XL
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Poprzednikiem bluzy był długi płaszcz z kapturem, który 
chronił nie tylko przed warunkami atmosferycznymi, 
ale także pełnił funkcję chroniącą przed niechcianymi 
spojrzeniami. Dzisiejsze bluzy zwracają na siebie uwagę. 
Produkowane są w pomysłowych projektach, które 
odzwierciedlają aktualne trendy. Grupy muzyczne i różne 
ruchy nadały im specyficzny styl. Przyciągają również uwagę 
projektantów mody, którzy podnoszą je do ekskluzywnych 
poziomów: najdroższa bluza kosztuje imponujące 26 000 USD.

BLUZY
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* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 75 % bawełna, 25 % wiskoza

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
luźny krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
bardzo krótkie rękawy
wszyte kieszenie typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

bluza męska

bluza damska

Terry, czesana strona wewnętrzna,  
80 % bawełna, 20 % poliester

280 g/m2, S - 3XL

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
luźny krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
bardzo krótkie rękawy
wszyte kieszenie typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
80 % bawełna, 20 % poliester z recyklingu

280 g/m2, XS - 2XL

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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bluza męska

bluza damska

prosty krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszeń typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

dopasowany krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszeń typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

Terry, czesana od wewnątrz 
65 % bawełna, 35 % poliester

320 g/m2, S - 5XL 
(4XL tylko w kolorach 01, 02, 04, 05, 07, 12 ; 5XL w 01, 02, 12)

Terry, czesana od wewnątrz 
65 % bawełna, 35 % poliester

320 g/m2, XS - 2XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

sukienka damska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
długość powyżej kolan
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnetrzna tylna część lamówki wzmocniana taśmą w kolorze 94
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
kieszeń typu kangurka
nieczesana strona wewnętrzna

Terry, nieczesana strona wewnętrzna 
65 % bawełna, 35 % poliester

320 g/m2, XS - 2XL

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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certyfikowany poliester pochodzący z recyklingu
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
prosty krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu

bluza męska

bluza damska

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
80 % bawełna, 20 % poliester z recyklingu

280 g/m2, S - 3XL

certyfikowany poliester pochodzący z recyklingu
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
dopasowany krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
80 % bawełna, 20 % poliester z recyklingu

280 g/m2, XS - 2XL

Włókna są wytwarzane przez recykling konsumenckich tworzyw sztucznych (butelki PET, plastikowe opakowanie i inne 
odpady). Zaletą jest mniejsze zużycie energii podczas produkcji, mniejszy ślad węglowy i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. 

POLIESTER Z RECYKLINGU
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TRENDY ZIPPER 410

TRENDY ZIPPER 411

00

TRENDY ZIPPER 412

12* 01 0602 05 44 62 07

40

01 05 44 62 07 40

1636

00 12* 01 0602 05 44 62 071636

MEN’S

FAMILY

WOMEN’S

KIDS

FAMILY

FAMILY

0467

0467

12*

CAMO ZIPPER C19

CAMO ZIPPER C20

32 33 34

32 33 34

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

03*

03*

prosty krój ze szwami bocznymi
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

bluza męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

bluza damska

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, XS - 2XL

prosty krój ze szwami bocznymi
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z podszewką bez sznurka ściągającego
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

bluza dziecięca

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester

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

bluza męska

bluza damska

prosty krój ze szwami bocznymi
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnetrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
elementy kontrastowe
czesana strona wewnętrzna

dopasowany krój ze szwami bocznymi
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnetrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
elementy kontrastowe
czesana strona wewnętrzna

Terry, czesana strona wewnętrzna, 
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

Terry, czesana strona wewnętrzna, 
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, XS - 2XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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MERGER 415

MERGER 416

N1M3 M1 M2 M5 N6 M7 M8

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

N1M3 M1 M2 M5 N6 M7 M8

ADVENTURE 407

VIVA 409
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00 01 02 05 07

09

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

12**

ELASTANE

ESSENTIAL 406

00 01 02 05 070667 1169

MEN’S

KIDS

0403 12

16

bluza męska

bluza damska

prosty krój ze szwami bocznymi
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
raglanowe rękawy z podwójnym przeszyciem
dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
nieczesana strona wewnętrzna

dopasowany krój ze szwami bocznymi
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
raglanowe rękawy z podwójnym przeszyciem
dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
nieczesana strona wewnętrzna

Terry, nieczesana, 
65 % poliester, 35 % bawełna

280 g/m2, S - 3XL

Terry, nieczesana, 
65 % poliester, 35 % bawełna

280 g/m2, XS - 2XL

bluza męska

bluza damska

Kompozycja może się różnić: kolor 12 - * 85 % bawełna, 15 % wiskoza; ** 64 % bawełna, 33 % poliester, 3 % elastan

prosty krój z bocznymi częściami
metalowy zamek błyskawiczny na całej długości
stójka i części boczne z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanem
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny brzeg, ściągacze i lamówka kieszeni z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

elastyczny materiał utrzymujący kształt
krój taliowany za pomocą bocznych części
srebrny spiralny zamek błyskawiczny na całej długości
stójka i części boczne z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanem
wewnętrzna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny brzeg, ściągacze i lamówka kieszeni z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

Terry, czesana od wewnątrz 
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

Terry, czesana od wewnątrz 
97 % bawełna, 3 % elastan

300 g/m2, XS - 2XL

bluza męska/dziecięca

prosty krój ze szwami bocznymi
dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

Terry, czesana od wewnątrz 
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 01, 02, 12), 
10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
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Ciepły jak wełna, ale nie jest to wełna. Co to jest? 
Oczywiście polar. Ten nowoczesny materiał powstał 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie na dzianinę, która 
byłaby lżejsza i tańsza niż jej naturalna poprzedniczka. 
Miękkość i doskonałe właściwości termoizolacyjne polaru 
zapewnia jego specyficzne wykończenie. Włókna są 
czesane z obu stron i przycinane na żądaną długość. Warto 
również wspomnieć o aspektach środowiskowych. Odzież 
polarowa jest wyjątkowo trwała, a do jej produkcji często 
wykorzystywane są butelki PET z recyklingu.

POLARY
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RECYCLED

RECYCLED

MEN’S

WOMEN’S

LABEL FREE

LABEL FREE

SHIFT 850

SHIFT 851

DUO

DUO

00 01M1M3 M9M2

00 01M1M3 M9M2

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

certyfikowany poliester pochodzący z recyklingu
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie zapinane na suwak
ozdobne szwy
elementy kontrastowe

micropolar damski

Mikropolar, 100 % poliester z recyklingu
300 g/m2, S - 3XL

micropolar męski

certyfikowany poliester pochodzący z recyklingu
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
dopasowany krój ze szwami bocznymi
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie zapinane na suwak
ozdobne szwy
elementy kontrastowe

Mikropolar, 100 % poliester z recyklingu
300 g/m2, XS - 2XL

Włókna są wytwarzane przez recykling konsumenckich tworzyw sztucznych (butelki PET, plastikowe opakowanie i inne 
odpady). Zaletą jest mniejsze zużycie energii podczas produkcji, mniejszy ślad węglowy i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. 

POLIESTER Z RECYKLINGU
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FROSTY 527

FROSTY 528

00

FROSTY 529

01 02 05 44 0724 92

00 01 02 05 44 0724 92 40

02 44 0792 40

MEN’S

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

ANTIPILLING

ANTIPILLING

ANTIPILLING
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94 94 94 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94
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94 9494 94 94 94 94 94 94
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EXIT 525

00 01 02 05 44 0724 92 40

ANTIPILLING

UNISEX

94 94 94 94 94 94 94 94 9494 94 94 94 94 94 94 94 94

PRACTIC 519

00 01 02 0536 11

ANTIPILLING

UNISEX

23

01
9494

94 9494 94 94 94 94 94

94 9494 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94

izolujący materiał
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

polar męski

izolujący materiał
krój lekko taliowany
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

polar damski

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
220 g/m2, S - 4XL

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
220 g/m2, XS - 3XL

izolujący materiał
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

polar dziecięcy

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
220 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm,10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

izolujący materiał
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

unisex kamizelka polarowa

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
220 g/m2, XS - 3XL

2 w 1 - czapka i ocieplacz na szyję
izolujący materiał
regulowany sznurek po jednej stronie w kolorze 01
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

unisex czapka polarowa

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
240 g/m2, uniwersalna

WYKOŃCZENIE ANTYPILLINGOWE
Antypillingowe wykończenie minimalizuje uwalnianie włókien i zapobiega mechaceniu się materiału. Ten proces 
powoduje utrwalenie i stabilizację włókien. Redukuje uszkodzenia zewnętrznej części przy intensywnym użytkowaniu i 
tarciu oraz wydłuża żywotność i funkcjonalność produktu.
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Nie ma złej pogody, tylko nieodpowiednio ubrani ludzie. 
Nasza oferta odzieży outdoorowej potwierdza to znane 
powiedzenie. Kurtki i kamizelki o różnym kroju skutecznie 
chronią przed wiatrem i deszczem. Jednocześnie 
są oddychające i miękkie, dzięki czemu są wygodne 
w noszeniu. Softshell ma tutaj kluczowe znaczenie. 
Pojawił się na rynku w latach 70-tych i do dziś jest jednym 
z masowo stosowanych materiałów.

ODZIEŻ  
OUTDOOROWA
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VALLEY 536

VALLEY 537

01 02 0736

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

ELASTANE

ELASTANE

01 02 0736

NANO 531

NANO 532

NANOTEX® RESISTS SPILLS

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

01 02 0736

01 01624444 62 0101

01 02 0736

01 01624444 62 0101

kurtka męska softshell

kurtka damska softshell

3-warstwowy softshell z membraną
panele na ramionach
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
regulowane obszycia rękawów za pomocą rzepu
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
wewnętrzna kieszonka na suwak
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
lekko przedłużona w tylnej części 
elementy odblaskowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

3-warstwowy softshell z membraną
krój lekko taliowany
panele na ramionach
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
regulowane obszycia rękawów za pomocą rzepu
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
wewnętrzna kieszonka na suwak
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
lekko przedłużona w tylnej części 
elementy odblaskowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; TPU membrana; mikro polar, 
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

300 g/m2, S - 3XL

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; TPU membrana; mikro polar, 
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

300 g/m2, XS - 2XL

kurtka męska softshell

kurtka damska softshell

3-warstwowy softshell z membraną
efektowna tekstura softshell
wykończenie Nanotex®  zapobiegające przenikaniu wody
spiralny zamek błyskawiczny z klapką na całej długości 
kaptur ze ściągaczem
kaptur i rękawy regulowane na rzep
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe

3-warstwowy softshell z membraną
efektowna tekstura softshell
wykończenie Nanotex®  zapobiegające przenikaniu wody
krój lekko taliowany
spiralny zamek błyskawiczny z klapką na całej długości 
kaptur ze ściągaczem
kaptur i rękawy regulowane na rzep
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe

Softshell: 100 % poliester, Nanotex®  wykończenie; TPU membrana; perforowany 
mikro polar, 100 % poliester, wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 600 g/m²/24 godz.

280 g/m2, S - 3XL

Softshell: 100 % poliester, Nanotex®  wykończenie; TPU membrana; perforowany 
mikro polar, 100 % poliester, wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 600 g/m²/24 godz.

280 g/m2, XS - 2XL

Certyfikowana tkanina, która została gruntownie przekształcona poprzez nanotechnologię. 
Otrzymana w ten sposób tkanina odpycha płyny, ma zwiększoną żywotność, zachowuje naturalną 
miękkość i pozwala oddychać skórze. Materiał Nanotex® wytrzyma kontakt z cieczą bez absorpcji, 
czy zawilgocenia, nie pozostają na nim mokre plamy, a krople po prostu z niego ściekają.
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PERFORMANCE 522

PERFORMANCE 521

01 02 05 0736 62

01 02 05 0736 62

MEN’S

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

FAMILY

FAMILY

ELASTANE

ELASTANE

PERFORMANCE 535

01 02 05 0736 62

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

FAMILY

KIDS

ELASTANE

3-warstwowy softshell z membraną
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
odpinany kaptur
regulowane rękawy na rzepy
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

kurtka męska softshell

3-warstwowy softshell z membraną
krój lekko taliowany
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
odpinany kaptur
regulowane rękawy na rzepy
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

kurtka damska softshell

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan;  TPU membrana; Mikro polar, 
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

300 g/m², S - 4XL (4XL tylko w kolorach 01, 02, 05, 07)

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan;  TPU membrana; Mikro polar, 
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

300 g/m², XS - 2XL

3-warstwowy softshell z membraną
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
odpinany kaptur
regulowane obszycia rękawów za pomocą rzepu
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

kurtka dziecięca softshell

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan;  TPU membrana; Mikro polar, 
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

300 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm,10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
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PACIFIC 3 in 1 533 PACIFIC 3 in 1 534

01 0736 44

DUO

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

3 IN 1 

01 0736 44

uniwersalne zastosowanie 3 w 1 
Kurtka zewnętrzna:
krój lekko taliowany
wodoodporny zamek zakończony ochroną podbródka
odpinany kaptur ze wzmocnionym daszkiem
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą 
elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem 
błyskawicznym
kieszeń na piersi
klejone szwy
dostęp do brandingu z boku
elementy kontrastowe
Polar wewnętrzny: 
odpinana wewnętrzna kurtka z polaru
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
wszyte kieszenie
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
elementy kontrastowe
wykończenie antypillingowe po obu stronach

kurtka damska

Kurtka zewnętrzna: splot płócienny, 100 % poliester, wewnętrzna biała 
laminacja TPU, wodoodporność 8 000 mm, oddychalność 5 000 g/m²/24 godz.

130 g/m²
Polar wewnętrzny: 100 % poliester, wykończenie antypillingowe po obu stronach

220 g/m2, XS - 2XL

uniwersalne zastosowanie 3 w 1
Kurtka zewnętrzna:
wodoodporny zamek zakończony ochroną podbródka
odpinany kaptur ze wzmocnionym daszkiem
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za 
pomocą elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem 
błyskawicznym
kieszeń na piersi
klejone szwy
dostęp do brandingu z boku
elementy kontrastowe

Polar wewnętrzny: 
odpinana wewnętrzna kurtka z polaru
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
wszyte kieszenie
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego 
ściągacza
elementy kontrastowe
wykończenie antypillingowe po obu stronach

kurtka męska

Kurtka zewnętrzna: splot płócienny, 100 % poliester, wewnętrzna biała 
laminacja TPU, wodoodporność 8 000 mm, oddychalność 5 000 g/m²/24 godz.

130 g/m²
Polar wewnętrzny: 100 % poliester, wykończenie antypillingowe po obu stronach

220 g/m2, S - 3XL
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COOL 515

COOL 514

WINDY 524

01

44

02

62

92

36

07

36

44

36

01 02 05 06 91 0790

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

WINDPROOF

UNISEX

44 62 36 3636

01

44

02

62

92

36

07

36

44

3644 62 36 3636

VISION 517

VISION 516

00 01 02 07

00

36

62 6236

59

36 36

00 01 02 0736

62 6236

59

36

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

SOFTSHELL

SOFTSHELL

ELASTANE

ELASTANE

62 6236 36 36

62 6236 00 36

3-warstwowy softshell z membraną
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi z ukrytym zamkiem w szwie dzielącym
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe i odblaskowe

kurtka męska

3-warstwowy softshell z membraną
krój lekko taliowany
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi z ukrytym zamkiem w szwie dzielącym
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe i odblaskowe

kurtka damska

Softshell: 100 % poliester, TPU membrana
wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

210 g/m², S - 3XL

Softshell: 100 % poliester, TPU membrana
wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

210 g/m², S - 2XL

lekki wiatroodporny materiał
spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
ukryty kaptur w kołnierzu
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą elastycznego sznurka
wszyte kieszenie
torebka na suwak umożliwiająca przechowywanie

wiatrówka unisex

Splot płócienny, 100 % poliester, wykończenie PA
S - 3XL

2-warstwowy sofshell
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie na suwak ukryte w szwach dzielących
elementy kontrastowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

kamizelka męska softshell

2-warstwowy sofshell
krój lekko taliowany
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie na suwak ukryte w szwach dzielących
elementy kontrastowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

kamizelka damska softshell

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

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; Polar, 100 % poliester
280 g/m², XS - 2XL
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Płaszcze, koszule i stroje używane jako odzież 
sportowa minionego stulecia miały ścisłe zasady 
dotyczące tego, jak i z czego zostały wykonane. 
Ponieważ sport stał się integralną częścią 
nowoczesnego stylu życia, ucieczką od nieustannego 
stresu - sposobem na relaks zarówno ciała, jak i 
umysłu - zmieniła się też odzież sportowa. Wygoda, 
przewiewność i funkcjonalność stały się nowymi 
zasadami, które prowadzą do coraz częstszego 
stosowania najnowocześniejszych szybkoschnących 
i oddychających tkanin.

ACTIVE
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RECYCLED

RECYCLED

CHANCE 810

CHANCE 811

00 01

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

FLAT

FLAT

COOL

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

LABEL FREE

LABEL FREE

M1 M2 M3 M9

00 01 M1 M2 M3 M9

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

certyfikowany poliester pochodzący z recyklingu
szybkoschnący materiał
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
płaskie szwy na ramionach
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
ozdobne szwy
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka męska

certyfikowany poliester pochodzący z recyklingu
szybkoschnący materiał
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
luźny krój ze szwami bocznymi
płaskie szwy na ramionach
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
kimonowe rękawy
ozdobne szwy
zaokrąglona dolna krawędź
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka damska

Pika interlokowa, 100 % micro poliester z recyklingu
140 g/m², S - 3XL

Pika interlokowa, 100 % micro poliester z recyklingu
140 g/m², XS - 2XL

Włókna są wytwarzane przez recykling konsumenckich tworzyw sztucznych (butelki PET, plastikowe opakowanie i inne 
odpady). Zaletą jest mniejsze zużycie energii podczas produkcji, mniejszy ślad węglowy i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. 

POLIESTER Z RECYKLINGU
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FANTASY 124

FANTASY 140

FANTASY 147

00 01 02 05 44 9516 04 0790 88 91

00 01 02 05 44 95 0790 88 91 89

00 01 02 05 44 9516 04 0790 88 91 89

MEN’S

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

EXTRA DRY

EXTRA DRY

EXTRA DRY

szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój ze szwami bocznymi
oryginalnie zaprojektowany dekolt
szew wzmacniający na ramionach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka męska

szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka damska

szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój ze szwami bocznymi
oryginalnie zaprojektowany dekolt
szew wzmacniający na ramionach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka dziecięca

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, S - 3XL

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, XS - 2XL

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
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DESTINY 175

DESTINY 176

00 01 02 05 07889092

00 01 02 05 07889092 89

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

FLAT

FLAT

COOL

COOL

ELASTANE

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

STICKER 

STICKER 

12

12

RACER 167

PRIDE 168

00 36 01 44 07 8990

00 36 01 44 0790

WOMEN’S

UNISEX

EXTRA DRY

EXTRA DRY

VICTORY 217

00 01 0702 62

UNISEX

EXTRA DRY

koszulka męska

koszulka damska

gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
lekko przedłużona w tylnej części
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
ciasno dopasowany krój po bokach
ozdobnie przeszycie
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
krótkie rękawy raglanowe
etykieta w formie naklejki

gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
lekko przedłużona w tylnej części
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
ciasno dopasowany krój po bokach
ozdobnie przeszycie
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
krótkie rękawy raglanowe
etykieta w formie naklejki

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

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

PŁASKIE SZWY
Dwustronny ścieg okładkowy, który jest płaski i zapewnia maksymalny komfort noszenia.

gładki, szybkoschnący materiał
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wcięcia przy łopatkach (racerback)
szersza okrągła lamówka 
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

damski top

gładki, szybkoschnący materiał
krój ze szwami bocznymi
lamówka z materiału wierzchniego
taśma wzmacniająca na ramionach
długie rękawy
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka unisex

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

Double Face, 100 % poliester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL tylko w kolorze 00)

szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka polo unisex

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, S - 3XL
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DIRECT 417

DIRECT 418

00 01 02 07

00 01 02 07

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

ELASTANE

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

STICKER 

STICKER 

12

12

STICKER LABEL

WARM

WARM

bluza polarowa męska

bluza polarowa damska

gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
prosty krój z bocznymi częściami
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z ochroną podbródka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
raglanowe rękawy
kieszenie zapinane na suwak
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
etykieta w formie naklejki

gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój taliowany za pomocą bocznych części
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z ochroną podbródka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
raglanowe rękawy
kieszenie zapinane na suwak
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
etykieta w formie naklejki

Polar stretch, 95 % micro poliester, 5 % elastan
240 g/m², S - 3XL

Polar stretch, 95 % micro poliester, 5 % elastan
240 g/m², XS - 2XL

Metka w formie naklejki. Łatwa do usunięcia.
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REST 614

REST 615

00 01 02 0712*

00 01 02 0712*

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
lekko zwężony krój nogawki
pas w talii wykonany ze ściągaczem 2:2 z 5 % elastanem
kieszenie klinowe
dolna lamówka wykonana ze ściągaczem 2: 2 z 5 % elastanem
ozdobne szwy
nieczesana strona wewnętrzna

spodnie dresowe męskie

spodnie dresowe damskie

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
80 % bawełna, 20 % poliester

280 g/m², S - 3XL

idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
lekko zwężony krój nogawki
pas w talii wykonany ze ściągaczem 2:2 z 5 % elastanem
kieszenie klinowe
dolna lamówka wykonana ze ściągaczem 2: 2 z 5 % elastanem
ozdobne szwy
nieczesana strona wewnętrzna

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
80 % bawełna, 20 % poliester

280 g/m², XS - 2XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 75 % bawełna, 25 % wiskoza
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BREEZE 820

MILES 612

MILES 613

00 01 02 05 07

00 01 02 05 07

00 01 02 05 07

MEN’S

EXTRA DRY

EXTRA DRY

KIDS

MEN’S

EXTRA DRY

12

12

COMFORT 607

COMFORT 608

COMFY 611

01 02 05

00 01 02 0712*

01 02 0512*

MEN’S

WOMEN’S

KIDS

FAMILY

FAMILY

MEN’S

12*

wodoodporny, oddychający, fluorescencyjny materiał
idealny do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój ze szwami bocznymi
szwy na ramionach przesunięte do przodu
lamówka z materiału wierzchniego
otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

top męski

szybkoschnący materiał
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
długość powyżej kolan
pas z wszytą gumką, regulowany sznurkiem
mała kieszeń wewnętrzna
kieszenie w bocznych szwach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

szorty męskie

szybkoschnący materiał
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
długość powyżej kolan
pas z wszytą gumką, regulowany sznurkiem
mała kieszeń wewnętrzna
kieszenie w bocznych szwach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

szorty dziecięce

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, XS - 2XL

Pika interlokowa, 100 % micro poliester
150 g/m2, S - 3XL

Pika interlokowa, 100 % micro poliester
150 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

spodnie dresowe męskie/dziecięce

spodnie damskie

spodenki męskie

idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
proste wykończenie nogawek
pas z wszyta gumką, regulowany sznurkiem
kieszenie boczne

idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
proste wykończenie nogawek
szeroki elastyczny pas z wszyta gumką, regulowany sznurkiem

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
65 % bawełna, 35 % poliester

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

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m², XS - 2XL

idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
proste wykończenie nogawek
pas z wszyta gumką, regulowany sznurkiem
listwowe kieszenie w bocznych szwach

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m², S - 3XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

00 01 02

00 01 0212*

00 01 02 0712*

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

legginsy damskie

spodnie damskie

spódnica damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan

elastyczny materiał utrzymujący kształt
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój slim fit bez szwów bocznych
pas z wszyta gumką

elastyczny materiał utrzymujący kształt
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
proste wykończenie nogawek
szeroki elastyczny pas z gumką
kieszenie klinowe
dolny ściągacz regulowany gumką

2 w 1 spódniczka z wszytymi spodenkami
elastyczny materiał utrzymujący kształt
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krótkie cięcie w kształcie „A”
szeroki elastyczny pas, regulowany sznurkiem

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

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

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
200 g/m2, XS - XL
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Chociaż czapka z daszkiem może wydawać się 
nowoczesnym dodatkiem, w rzeczywistości nie jest 
niczym nowym. Czapka z twardym daszkiem została po 
raz pierwszy pokazana światu przez drużynę baseballową 
Brooklyn Excelsiors w 1858 roku. Ponieważ była to dobrze 
wyglądająca i praktyczna rzecz, szybko została przyjęta 
nie tylko przez inne drużyny, ale także przez ich fanów.

CZAPKI  
I SZALIKI
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6P RAP 302

5P RAP 301

00 01 02 05 0725

00 01 02 05 11 07 6425 0609 92 96 40

UNISEX

UNISEX

czapka unisex

krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
płaski daszek z przeszyciami
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
snapback - rozmiar regulowany plastikowymi paskami
usuwalna naklejka na daszku

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialna

krój pięciopanelowy
klejony panel przedni
płaski daszek z przeszyciami
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
snapback - rozmiar regulowany plastikowymi paskami
usuwalna naklejka na daszku

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialna

czapka unisex
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6P 305

6P KIDS 303

5P 307

00 67 01 02 05 14 15 44 0609 163962 04 1108 1307 43

00 01 02 05 15 9262 04 11 07 30 64

00 01 02 05 14 16 0408 07

A2

0609 1125 4467

UNISEX

KIDS

UNISEX

25 92

SUNVISOR 310

00 01 02 05 04 07

UNISEX

6P SANDWICH 306
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00
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00

00
00

25

UNISEX

czapka unisex

czapka dziecięca

czapka unisex

krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą mosiężnego klipsa

krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialna

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialna

krój pięciopanelowy
klejony panel przedni
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą mosiężnego klipsa

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialna

daszek unisex

wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
opaska frotte pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą plastikowego zapięcia

Czesany twill, 100 % bawełna
280 g/m2, nastawialna

czapka unisex

krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek z kontrastowym paskiem
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą mosiężnego klipsa

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialna
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LATINO 324

CAMO LATINO C24

00 01 02 05 070951

32 33 34

UNISEX

UNISEX

CLASSIC 304

00 01 02 05 070615 04

UNISEX

FANCY 329

RELAX 327

TWISTER 328

00 01 04 07

00 01 05 07 64

15 44 62 11

00 01 0415 89

8944 90

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

czapka unisex

krój w stylu „wojskowym”
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu

Splot płócienny, 100 % bawełna
230 g/m2, nastawialna

krój w stylu „wojskowym”
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu

Splot płócienny, 100 % bawełna
230 g/m2, nastawialna

czapka unisex

haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
przycięte szwy wewnętrzne
obwód 61 cm

Czesany twill, 100 % bawełna
260 g/m2, uni

kapelusik unisex

chusta unisex/dziecięca

chusta unisex/dziecięca

krój trójkątny
przeszyte krawędzie
uniwersalne zastosowanie
68 x 68 x 96 cm

krój trójkątny
szybkoschnący materiał
owerlokowe przeszycia wokół obwodu
uniwersalne zastosowanie
65 x 65 x 92 cm

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, uni

Interlock, 100 % poliester
120 g/m2, uni

komin bezszwowy
szybkoschnący materiał
uniwersalne zastosowanie (sposoby przedstawione na opakowaniu)
50 × 26 cm

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

chusta unisex/dziecięca
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Na co dzień korzystamy z obu grup produktów, co jest 
doskonałym powodem, aby były ładne i jednocześnie 
praktyczne. Mówimy o ręcznikach i płóciennych torbach. 
Nasze są też przyjazne dla środowiska. Na przykład nasza 
oferta tekstyliów łazienkowych obejmuje certyfikowane 
produkty z bawełny organicznej. W przypadku toreb 
materiałowych są one wykonane z trwałego materiału, 
który służy przez długi czas dzięki czemu pomaga chronić 
środowisko.

RĘCZNIKI  
I TORBY FROTTE
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ENERGY 912

EASYGO 922

00 01 079092

00 01 05 07

93 14 44 49 89 64

9244 0410

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

SMART 911

00 01 079244 59 49 89 6490

UNISEX

HANDY 900

00 01 05 0744 0410 9562 9293 49 64

UNISEX

SHOPPER 921

00 01 0744 4905 62 92 0410 93

UNISEX

CARRY 901

00 01 0710 05

UNISEX

plecak unisex/dziecięcy

plecak unisex/dziecięcy

ściągacz do regulacji
2 sznurki poliestrowe w kolorze 01
elementy odblaskowe w dolnych rogach
wewnętrzna kieszeń na zamek 20 x 23 cm
rozmiar plecaka 45 x 34 cm

plecak bawełniany o średniej gramaturze
ściągacz do regulacji
2 bawełniane sznurki w kolorze materiału 
wzmocnione dolne rogi podwójnym materiałem i metalowymi pierścieniami
wewnętrzna kieszeń na zamek 20 x 23 cm
rozmiar plecaka 47 x 37 cm

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

Splot płócienny, 100 % bawełna
195 g/m2, uni

torba na zakupy

praktyczna i łatwe do złożenia w mała torebkę
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
mała torebka odpowiednia na małe rzeczy
krawędzie obszyte materiałem zewnętrznym
wymiar torby 40 x 40 cm, ramiona 50 x 3,5 cm

Splot płócienny, 100 % poliester
40-50 g/m2, uni

torba na zakupy

torebka bawełniana o niższej gramaturze
praktyczna i łatwa w przechowywaniu
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
szwy krzyżowe na paskach dla większej odporności
wymiar torby 42 x 38 cm, ramiona 60 x 2,5 cm

Splot płócienny, 100 % bawełna
90 g/m2, uni

torba na zakupy

torba bawełniana o średniej gramaturze
praktyczna i łatwa w przechowywaniu
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
szwy krzyżowe na paskach dla większej odporności
wymiar torby 45 x 40 cm, uchwyty 70 x 2,5 cm

Splot płócienny, 100 % bawełna
 195 g/m2, uni

torba na zakupy

torba bawełniana o wyższej gramaturze
krój z bocznymi szwami
praktyczna i łatwa w przechowywaniu
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
szwy krzyżowe na paskach dla większej odporności
wymiar torby 43 x 43 x 12 cm, ramiona 70 x 2,5 cm

Splot płócienny, 100 % bawełna
280 g/m2, uni
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ORGANIC HAND TOWEL 916

ORGANIC TOWEL 917

ORGANIC BATH TOWEL 918

00

00

00

25 0221

25 0221

25 0221

UNISEX

UNISEX

UNISEX

ORGANIC

ORGANIC

ORGANIC

mały ręcznik

ręcznik duży

certyfikowana bawełna organiczna
frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna podwójna bordiura
miękka i bardzo chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu

certyfikowana bawełna organiczna
frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna podwójna bordiura
miękka i bardzo chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu

Frotte, 100 % bawełna organiczna GOTS
450 g/m², 30 × 50 cm, bordiura: 3,5 cm, 1,5 cm

Frotte, 100 % bawełna organiczna GOTS
450 g/m², 50 × 100 cm, bordiura: 3,5 cm, 1,5 cm

certyfikowana bawełna organiczna
frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna podwójna bordiura
miękka i bardzo chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu

Frotte, 100 % bawełna organiczna GOTS
450 g/m², 70 × 140 cm, bordiura: 3,5 cm, 1,5 cm

ręcznik

Bawełna wyprodukowana z rolnictwa ekologicznie kontrolowanego. Największymi producentami są Turcja, 
Indie, USA i Chiny.

Certified by Control Union CU 1033786.

BAWEŁNA ORGANICZNA
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TOWEL 450 903

BATH TOWEL 450 905

00 25 01 02 05 06 92 04 07A2 4944

UNISEX

UNISEX

00 25 01 02 05 06 92 04 07A2 4944

HAND TOWEL 350 907

TOWEL 350 908

BATH TOWEL 350 909

00 24 05 16 95 96 23 30 47

00 24 05 16 95 96 23 30 47

00 24 05 16 95 96 23 30 47

UNISEX

UNISEX

UNISEX

ręcznik duży

bawełniana tkanina frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna bordiura po obu stronach
miękka i chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu

Frotte, 100 % bawełna
450 g/m2, 50 × 100 cm, bordiura 3,5 cm

bawełniana tkanina frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna bordiura po obu stronach
miękka i chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu

Frotte, 100 % bawełna
450 g/m2, 70 × 140 cm, bordiura 3,5 cm

ręcznik

Produkty bambusowe frotte znajdziecie na str. 183 pod marką MALFINI Premium®

PRODUKTY BAMBUSOWE

mały ręcznik

ręcznik duży

ręcznik

bawełniana tkanina frotte o średniej gramaturze
miękka i chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu

bawełniana tkanina frotte o średniej gramaturze
miękka i chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu

bawełniana tkanina frotte o średniej gramaturze
miękka i chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
prezent odpowiedni do haftu

Frotte, 100 % bawełna
350 g/m2, 30 × 50 cm

Frotte, 100 % bawełna
350 g/m2, 50 × 100 cm

Frotte, 100 % bawełna
350 g/m2, 70 × 140 cm
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Szukasz odzieży o nieskomplikowanym, ale wysokiej 
jakości wzornictwie i wykonaniu w korzystnej cenie? 
W takim razie Piccolio to właściwy wybór dla Ciebie. 
Dodatkowo każdy element tej kolekcji jest dostosowany 
w taki sposób, abyś mógł z łatwością wykorzystać go do 
swojego brandingu i reklamy. 

Dlatego wszystkie produkty są opatrzone jedynie 
usuwalną papierową metką. Naszym koszulkom, 
koszulkom polo, bluzom i dodatkom z łatwością nadasz 
firmowy styl, wykorzystasz je do wydarzeń sportowych 
lub kulturalnych lub stworzysz własną markę w modnych 
odcieniach.

PICCOLIO®
For every moment

P
iccolio®
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PARADE P71

PAINT P73

PEAK P74

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

00 03* 12* 01 02 05 06 04 07

00 03* 12* 28 2967 01 02 93 0560 14 15 44

16

06

92 04 11 07 40 64

00 01 02 05 92 07

* Skład materiału może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
odrywana metka

koszulka unisex

bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
odrywana metka

koszulka unisex

bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
odrywana metka

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna 
135 g/m2, XS - 4XL

Single Jersey, 100 % bawełna
150 g/m2, XS - 4XL

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

P
iccolio®
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PIXEL P81

PELICAN P72

PROGRESS LS P75

00 01 44 90 91

00 01 05 15 16 92 04 07 40 64

00 03* 12* 01 02 05 0706

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

TEAR OFF

KIDS

EXTRA DRY

44

* Skład materiału może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

gładki, szybkoschnący materiał
krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
odrywana metka

koszulka unisex

krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
odrywana metka

koszulka dziecięca

bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy
odrywana metka

koszulka unisex

Double Face, 100 % poliester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL tylko w kolorze 00)

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm 

135 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna
150 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

P
iccolio®
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JOY P21

JOY P22

ZERO P41

00 01 02 05 15 44 07

00 01 02 05 44 07 40

00 12* 01 02 05 06 07

UNISEX

TEAR OFF

TEAR OFF

MEN’S

DUO

TEAR OFF

WOMEN’S

DUO

* Skład materiału może się różnić: 85 % bawełna, 15 % wiskoza

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
odrywana metka

koszulka polo męska

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
odrywana metka

koszulka polo damska

prosty krój ze szwami bocznymi
szew wzmacniający na ramionach
dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
nieczesana strona wewnętrzna
 odrywana metka

Bluza Unisex

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
170 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01)

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
170 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

Terry, nieczesana strona wewnętrzna, 
50 % bawełna, 50 % poliester

260 g/m2, XS - 3XL

P
iccolio®
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SUNSHINE P31

00 01 02 05 06 62 04 11 07

UNISEX

TEAR OFF

BUBBLE P93

BLOOM P91BEETLE P92

00 10 01 05 15 1692 04 07

00 10 01 05 15 1692 04 0700 10 01 15 16 04 07

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

KIDS

92

krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu
 odrywana metka

czapka unisex

Twill, 100 % bawełna
155 g/m², nastawialny

praktyczna i łatwa w przechowywaniu
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
szwy krzyżowe na paskach dla większej odporności
odrywana metka
wymiar torby 37 x 28 cm, uchwyty 60 x 2,5 cm

Torba na zakupy

praktyczna i łatwa w przechowywaniu
długość pasków umożliwia noszenie w dłoni lub na ramieniu
szwy krzyżowe na paskach dla większej odporności
 odrywana metka
wymiar torby 45 x 40 cm, uchwyty 70 x 2,5 cm

Torba na zakupy

ściągacz do regulacji
2 sznurki poliestrowe w kolorze 01
wzmocnione dole rogi podwójnym materiałem i metalowymi pierścieniami
odrywana metka
rozmiar plecaka 47 x 36 cm

plecak

Włóknina, 100 % polipropylen
90 g/m², uni

Włóknina, 100 % polipropylen
90 g/m², uni

Włóknina, 100 % polipropylen
90 g/m², uni

P
iccolio®

151 152



W ekskluzywnej odzieży nie ma miejsca na kompromisy. 
Dlatego nasza marka Malfini Premium odzwierciedla najnowsze 
trendy, gdzie najwyższa jakość jest na pierwszym miejscu, 
a wyjątkowe, naturalne materiały to podstawa. Tylko w ten 
sposób zainteresujemy Was, najbardziej wymagających klientów. 
Odzież premium połączysz z miejską modą, biurem lub rozrywką 
dokładnie według własnego gustu, wykorzystując do tego żywe 
kolory, aktualne odcienie lub ponadczasowe
neutralne tony.

Jeśli zaliczasz się do osób lubiących wyjątkowe włókna naturalne, 
bawełna SUPIMA® będzie dla Ciebie właściwym wyborem. 
Odmiana ta jest uprawiana na zaledwie 1% powierzchni ziemi, 
na której uprawiana jest bawełna. Posiada dwukrotnie dłuższe 
i mocniejsze włókna niż zwykłe rodzaje bawełny, dzięki czemu 
jest niezwykle sprężysta i miękka. Podobnie jest z wełną 
Premium merino. Owce, z których pochodzi posiadają najwyższej 
jakości włókno, żyją w czystym górskim otoczeniu, co nadaje 
wyjątkowego charakteru ich delikatnej wełnie. 

Wszystkie ubrania marki Malfini Premium zdobędą Twoją 
przychylność jakością i nowoczesnym wyglądem. Produkty 
marki Malfini Premium zostały zaprojektowane w koncepcji duo. 
Z łatwością dopasujesz je do brandingu swojej firmy lub klubu 
wykorzystując nadruk lub haft. Możesz sprawić przyjemność 
noszenia wyjątkowych materiałów członkom swojego zespołu 
lub partnerom biznesowym, jednocześnie wzmacniając wartość 
swojej marki.

MALFINI 
PREMIUM®
In each detail
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JOURNEY 264

JOURNEY 265

00

00

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

C6 C7

C6 C7

EASY CARE

EASY CARE

TAILORED

TAILORED

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

koszula męska

zaprojektowana przez czołowego czeskiego krawca Romana Humlíčka
przędza z bardzo długich włókien
dopasowany krój z bocznymi szwami
podwójny karczek i zaszewki z tyłu
zaszewki w talii z przodu
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
długie rękawy z półokrągłym mankietem na 2 guziki
perłowe guziki w kolorze 00 (2 zapasowe guziki)
zaokrąglona dolna krawędź

koszula damska

Micro Twill 
100 % bawełna, easy care

130 g/m2, XS - 2XL

zaprojektowana przez czołowego czeskiego krawca Romana Humlíčka
przędza z bardzo długich włókien
dopasowany krój z bocznymi szwami
podwójny karczek i zaszewki z tyłu
kołnierzyk koszulowy
wzmocnione wykończenie kołnierzyka
części przednie wykończone plisą
długie rękawy z półokrągłym mankietem na 2 guziki
perłowe guziki w kolorze 00 (2 zapasowe guziki)
zaokrąglona dolna krawędź

Micro Twill 
100 % bawełna, easy care 

130 g/m2, S - 3XL

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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FLASH 260

FLASH 261

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

DYNAMIC 262

DYNAMIC 263

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

koszula męska

dopasowany krój z bocznymi szwami
podwójny karczek
zaszewki podkreślające damska figurę
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
perłowe guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)
zaokrąglony dół

koszula damska

Splot płócienny, 
68 % bawełna, 29 % poliamid, 3 % elastan

110 g/m2, S - 2XL

dopasowany krój z bocznymi szwami
podwójny karczek i zaszewki z tyłu
kołnierzyk koszulowy
wzmocnione wykończenie kołnierzyka
części przednie wykończone plisą
perłowe guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)
zaokrąglony dół

Splot płócienny, 
60 % bawełna, 40 % poliester, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL

koszula męska

dopasowany krój z bocznymi szwami
podwójny karczek
zaszewki podkreślające damska figurę
kołnierzyk koszulowy
części przednie wykończone plisą
długie rękawy ze ściętymi mankietami i 2 guzikami
perłowe guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)
zaokrąglony dół

koszula damska

Splot płócienny, 
68 % bawełna, 29 % poliamid, 3 % elastan

110 g/m2, S - 2XL

dopasowany krój z bocznymi szwami
podwójny karczek i zaszewki z tyłu
kołnierzyk koszulowy
wzmocnione wykończenie kołnierzyka
części przednie wykończone plisą
długie rękawy ze ściętymi mankietami i 1 guzikiem
perłowe guziki w kolorze materiału (2 zapasowe)
zaokrąglony dół

Splot płócienny, 
60 % bawełna, 40 % poliester, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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DIAMOND 273

DIAMOND 274

00 01

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

0283 8693 A3A4

00 01 0283 8693 A3A4

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

koszula męska

krój z bocznymi szwami
kołnierz w stylu “bomber” 
kołnierzyk i lamówka rękawów z kontrastowym paskiem z dzianiny żakardowej
plisy z 2 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszula damska

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

krój z bocznymi szwami
kołnierz w stylu “bomber” 
kołnierzyk i lamówka rękawów z kontrastowym paskiem z dzianiny żakardowej
plisy z 2 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą

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

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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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

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
dolna część kołnierzyka i wykończenie rękawków kontrastowymi paskami
plisy z 2 guzikami w kolorze materiału
rozporki w szwach bocznych i na dole plisy wzmocnione kontrastową taśmą
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo męska

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
dolna część kołnierzyka i wykończenie rękawków kontrastowymi paskami
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
rozporki w szwach bocznych i na dole plisy wzmocnione kontrastową taśmą
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo damska

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

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

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
dolna część kołnierzyka i wykończenie rękawków kontrastowymi paskami
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
rozporki w szwach bocznych i na dole plisy wzmocnione kontrastową taśmą
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą

sukienka damska

Pique, 100 % bawełna
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

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 skład materiału: 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z dzianiny ściągaczowej 1:1 z kontrastowym paskiem
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo męska

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z dzianiny ściągaczowej 1:1 z kontrastowym paskiem
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo damska

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

Pique, 95 % bawełna, 5 % elastan
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

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk ozdobiony paskiem, uszyty z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą
merceryzowana bawełna

koszulka polo męska

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk ozdobiony paskiem, uszyty z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą
merceryzowana bawełna

koszulka polo damska

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

Single Jersey, 100 % bawełna merceryzowana
160 g/m2, XS - 2XL

BAWEŁNA MERCERYZOWANA
Proces merceryzacji polega na zanurzeniu przędzy bawełnianej w kąpieli w celu zmiany przekroju i wyrównania nierównych włókien. Przekrój 
włókna uzyskuje prawie idealny kształt. Końcowy materiał staje się gładszy i bardziej miękki. Merceryzacja skutkuje większą wytrzymałością 
i lepszą stabilnością koloru materiału.
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Charakterystyczne właściwości

Wełna merino jest znana na całym świecie ze względu 
na swą miękkość, trwałość i wszechstronność. 
Podstawowym argumentem potwierdzającym jakość 
tego rodzaju wełny jest wysoka delikatność włókna 
mniejsza niż 18 mikronów. Jej zastosowanie w branży 
odzieżowej rozciąga się od ekskluzywnej mody aż po 
wysoce funkcjonalną odzież.

100% naturalna wełna jest otrzymywana ze 
szlachetnego rodzaju owiec merino hodowanych w 
ich naturalnych warunkach. Obecnie do największych 
światowych producentów należą Australia, Nowa 
Zelandia i Argentyna. Co roku owce wytwarzają nowe 
runo, przez co wełna jest odnawialnym źródłem włókna. 
Wszystkie produkty są biodegradowalne więc uwalniają 
cenne składniki odżywcze z powrotem do gleby.

JAK O NIĄ DBAĆ?
Ubrania można prać w pralce w temperaturze do 40 ° 
C, co ułatwia konserwację. Jednak zawsze zaleca się 
pranie ich na lewej stronę wraz z podobnymi odcieniami. 
Aby zachować wygląd, unikaj bezpośredniego światła 
słonecznego i ciepła podczas suszenia, a jeśli to 
konieczne, prasuj na średniej temperaturze, zawsze 
używając pary. Aby usunąć delikatny zapach, po prostu 
pozostaw produkt na świeżym powietrzu.

ODDYCHALNOŚĆ
Wełna merino to jedna z najbardziej oddychających 
włókien. Wełniane włókna mogą absorbować wielkie 
ilości wilgoci i tym samym pozbywać się jej.

NATURALNA ELASTYCZNOŚĆ
Poszczególne włókna wełny działają jak sprężyna, 
która automatycznie powraca do pierwotnego 
kształtu, a produkt jest naturalnie odporny 
na zagniecenia.

ODPORNOŚĆ NA ZAPACHY
Dzięki absorpcji wilgoci pozostawia mniej potu na 
ciele i działa antybakteryjnie. Ubrania pozostają 
świeże i przyjemne przez długi czas.

TERMOREGULACJA
W przeciwieństwie do syntetycznych materiałów 
wełna merino jest aktywnym włóknem, które 
reaguje na zmiany temperatury ciała. Utrzymuje 
ciepło, gdy jest zimno i odwrotnie.

PRZYJEMNA PODCZAS NOSZENIA
Włókna wełny merino są wyjątkowo miękkie 
i elastyczne w trakcie ruchu. Dzięki temu 
wełna merino jest bardzo przyjemna w dotyku 
i delikatna dla skóry.

BREATHABLE

REGULATION

ODOR RESISTANT

ELASTANE

GENTLE

MERINO
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

DUO

MERINO

REGULATION

WOMEN’S

MEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

0121 12

0121 12

BREATHABLE

BREATHABLE

ODOR RESISTANT

ODOR RESISTANT

bardzo delikatna wełna merynosowa
odporny na zagniecenia i wysoce oddychający materiał
właściwości termoregulacyjne i antybakteryjne
zdolność odprowadzania wilgoci i absorpcji zapachów
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
zalecane suszenie w pozycji poziomej

koszulka męska

bardzo delikatna wełna merynosowa
odporny na zagniecenia i wysoce oddychający materiał
właściwości termoregulacyjne i antybakteryjne
zdolność odprowadzania wilgoci i absorpcji zapachów
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
krótkie, dopasowane rękawy
zalecane suszenie w pozycji poziomej

koszulka damska

Single Jersey, 100 % wełna merino, 
17,5 µm, można prać w pralce

190 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % wełna merino, 
17,5 µm, można prać w pralce

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 % ekskluzywna bawełna SUPIMA® 
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona satynową taśmą w kolorze 01
szew wzmacniający na ramionach

koszulka męska

100 % ekskluzywna bawełna SUPIMA® 

krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona satynową taśmą w kolorze 01
bardzo krótkie rękawy

koszulka damska

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

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

Marka reprezentująca najwyższej jakości bawełnę, która stanowi 1% światowej produkcji. Jest to rodzaj 
bawełny Pima uprawianej w USA z ponad stuletnią historią. Jej unikalne długie włókna są dwa razy mocniejsze 
niż zwykłej bawełny.

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

elastyczny materiał utrzymujący kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
szew wzmacniający na ramionach
ozdobne szwy

koszulka męska

elastyczny materiał utrzymujący kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
szew wzmacniający na ramionach
krótkie, dopasowane rękawy
ozdobne szwy

koszulka damska

Single Jersey, 
95 % bawełna, 5 % elastan

180 g/m2, S - 2XL

Single Jersey, 
95 % bawełna, 5 % elastan

180 g/m2, XS - 2XL

M
A
L
F
IN

I
M
A
L
F
IN

I®®
Prem

ium
Prem

ium

174



175

BRAVE 155

BRAVE 156

00 01 02 9383 71

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 9383 71

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy

koszulka męska

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy

koszulka damska

Single Jersey, 
95 % bawełna, 5 % elastan 

160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 
95 % bawełna, 5 % elastan 

160 g/m2, XS - 2XL

M
A
L
F
IN

I
M
A
L
F
IN

I®®
Prem

ium
Prem

ium

176



177

BOMBER 453

BOMBER 454

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 skład materiału: 85 % bawełna, 15 % wiskoza

prosty krój z bocznymi częściami
metalowy zamek błyskawiczny na całej długości
suwak z grawerowanym logo
kołnierz typu “bomber” z dzianiny ściągaczowej 2:2 z 5 % elastanu
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie w szwach dzielących z ukrytym zamkiem
dolny ściągacz i mankiety z dzianiny ściągaczowej 2:2 z 5 % elastanu
nieczesana strona wewnętrzna

bluza męska

krój taliowany za pomocą bocznych części
metalowy zamek błyskawiczny na całej długości
suwak z grawerowanym logo
kołnierz typu “bomber” z dzianiny ściągaczowej 2:2 z 5 % elastanu
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie w szwach dzielących z ukrytym zamkiem
dolny ściągacz i mankiety z dzianiny ściągaczowej 2:2 z 5 % elastanu
nieczesana strona wewnętrzna

bluza damska

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
100 % bawełna 

320 g/m2, S - 3XL

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
100 % bawełna 

320 g/m2, XS - 2XL

M
A
L
F
IN

I
M
A
L
F
IN

I®®
Prem

ium
Prem

ium

178



179

VOYAGE 452

VOYAGE 451

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S
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DUO

71

71

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 skład materiału: 85 % bawełna, 15 % wiskoza; 65 % bawełna, 35 % poliester

prosty krój ze szwami bocznymi
metalowy zamek błyskawiczny na całej długości
suwak z grawerowanym logo
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
raglanowe rękawy z ozdobnym przeszyciem
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety z dzianiny ściągaczowej 2:2 z 5 % elastanu
elementy kontrastowe
nieczesana strona wewnętrzna

bluza męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
metalowy zamek błyskawiczny na całej długości
suwak z grawerowanym logo
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
raglanowe rękawy z ozdobnym przeszyciem
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety z dzianiny ściągaczowej 2:2 z 5 % elastanu
elementy kontrastowe
nieczesana strona wewnętrzna

bluza damska

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
100 % bawełna 

320 g/m2, S - 3XL

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
100 % bawełna 

320 g/m2, XS - 2XL
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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

pikowany lekki, ciepły materiał
zamek z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
kaptur z podszewką
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
dostęp do brandingu w części tylnej
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)

kurtka męska

pikowany lekki, ciepły materiał
krój taliowany za pomocą bocznych części
zamek z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
kaptur z podszewką
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
dostęp do brandingu w części tylnej
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)

kurtka damska

Splot płócienny, mikro włókno - 100 % poliamid 
wypełnienie: 100 % poliester
S - 3XL

Splot płócienny, mikro włókno - 100 % poliamid 
wypełnienie: 100 % poliester
XS - 2XL

pikowany lekki, ciepły materiał
zamek z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
dostęp do brandingu w części tylnej
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)

kamizelka męska

pikowany lekki, ciepły materiał
krój taliowany za pomocą bocznych części
zamek z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
dostęp do brandingu w części tylnej
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)

kamizelka damska

Splot płócienny, mikro włókno - 100 % poliamid 
wypełnienie: 100 % poliester
S - 3XL

Splot płócienny, mikro włókno - 100 % poliamid 
wypełnienie: 100 % poliester
XS - 2XL
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BAMBOO TOWEL 951

00 21 2726

UNISEX

BAMBOO BATH TOWEL 952

00 21 2726

UNISEX

bambusowa tkanina frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna bordiura z satynowymi wstawkami
miękka i bardzo chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
luksusowy prezent odpowiedni do haftu

ręcznik

Frotte, 70 % wiskoza (bambus), 30 % bawełna
50 x 100 cm

450 g/m2, bordiura: 7,5 cm

bambusowa tkanina frotte o wysokiej gramaturze
dekoracyjna bordiura z satynowymi wstawkami
miękka i bardzo chłonna tkanina
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
luksusowy prezent odpowiedni do haftu

ręcznik duży

Frotte, 70 % wiskoza (bambus), 30 % bawełna
70 x 140 cm 

450 g/m2, bordiura: 7,5 cm

WŁÓKNO BAMBUSOWE
Włókno wykonane z bambusa na bazie regenerowanej celulozy. Działa termoregulująco, antybakteryjnie, przeciwgrzybicznie 
i antystatycznie. Właściwości. Jest mocniejszy, posiada 3 razy większą chłonnością niż bawełna, odporny na częste pranie i 
zachowuje swoje właściwości przez długi czas. Nie polecamy używania płynu do zmiękczania tkanin, aby uniknąć zmniejszenia 
chłonności materiału.
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O odzieży roboczej decydują nie tylko wysokie 
wymagania profesjonalistów, którzy noszą je na co 
dzień. Tam też rządzą trendy. Nic dziwnego, że w odzieży 
roboczej też chcemy czuć się i wyglądać dobrze, 
w końcu spędzamy w niej większość dnia w pracy. Z tego 
powodu wciąż przesuwamy granice, poświęcając się 
projektowaniu, poprawiając jakość, styl, funkcjonalność, 
a przede wszystkim bezpieczeństwo w marce Rimeck. 
Nasza linia HIGH VISIBILITY jest idealna wszędzie tam, 
gdzie bezpieczeństwo przy ograniczonej widoczności ma 
ogromne znaczenie. 

W końcu jej walory są potwierdzone certyfikatami 
opartymi na normach europejskich. Ponadto nowa 
kolekcja VERTEX jest doskonałym przykładem tego, jak 
potrzeby klientów znajdują odzwierciedlenie w naszych 
produktach. Projektując je nie pozostawiliśmy nic 
przypadkowi i nie pozwoliliśmy na żadne kompromisy. 
Tak więc niezależnie od tego, czego doświadczasz 
podczas swoich zobowiązań w pracy, docenisz ich 
odporność, inteligentny projekt i funkcjonalne materiały.

RIMECK®
Workwear made real
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VERTEX

luxury collection by RIMECK® 

VERTEX W55

VERTEX W07

Nowa kolekcja VERTEX łączy zaawansowane technologicznie włókna, 
wygodę i outdoorowy wygląd. Dzięki temu odzież robocza może być 
jednocześnie bardzo trwała, elastyczna i stylowa!

Wodoodporna membrana TPU bardzo dobrze 
opiera się przenikaniu wilgoci, zachowując przy 
tym elastyczność całego materiału.  
Słup wody 10 000 mm.

Norma EN ISO 13688:2013 – Norma międzynarodowa, określająca 
ogólne wymagania dotyczące wykonania, ergonomii, nieszkodliwości, 
oznaczania wielkości, procesu starzenia, kompatybilności 
i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien 
dostarczać producent wraz z wyrobem. Jest przeznaczona tylko 
do stosowania w połączeniu z innymi normami określającymi 
wymagania dla konkretnego wykonania i nie może być stosowana 
jako samodzielny dokument.

EN 14404:2004+A1:2010 –Środki ochrony indywidualnej – 
Nakolanniki do pracy na kolanach – Norma określa wymagania
dotyczące ochrony kolan do pracy na kolanach, gdzie istnieje ryzyko 
urazu w wyniku mechanicznych oddziaływań powierzchni.
Ochraniacze muszą być nieszkodliwe dla zdrowia i bezpieczne dla 
użytkowników.

Trójwarstwowy materiał pomaga regulować 
parę wodną, niezawodnie oddalając ją od ciała i 
tworząc uczucie komfortu.  
Oddychalność  4000 g/m²/24 godziny.

ZABIEGI WODOODPORNE

 CERTYFIKACJĘ

ODDYCHAJĄCY MATERIAŁ

Zastosowanie materiału CORDURA® sprawia, że 
spodnie są jeszcze bardziej odporne, zwłaszcza 
na przebicia czy rozdarcia.

CORDURA

Termoodbalskowa strefa na 
części tylnej.

ODDYCHAJĄCY MATERIAŁ

3-warstwowy ocieplany 
softshell z membraną

kieszenie na włożenie 
nakolanników

zamek błyskawiczny na 
całej długości z osłoną 
podbródka i patką

wykończenie odporne  
na zabrudzenia

wyprofilowany  
elastyczny pas

odpinany, regulowany 
kaptur z podszewką

pętla  
na młotek

wentylacja  
w tylnej części kolan

Przyszywane kieszenie  
na piersi zapinane 

 na zamek
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VERTEX W55

VERTEX W07
MEN’S

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

0194 93 23

ANTIPILLING

0194 93 23

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

SHIELD A99

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)1

EN ISO 13688

3-warstwowy ocieplany softshell z membraną
powierzchnia termorefleksyjna na plecach
zamek błyskawiczny na całej długości z osłoną podbródka i patką
odpinany, regulowany kaptur z podszewką
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
kieszenie z wodoodpornym zamkiem błyskawicznym
Przyszywane kieszenie na piersi zapinane na zamek
wewnętrzna kieszonka na suwak
dostęp do brandingu z boku
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

zimowa kurtka softshellowa męska

wykończenie odporne na zabrudzenia
wyprofilowany elastyczny pas
materiał w kroku posiada 6% elastanu
10 wielofunkcyjnych kieszeni
kieszenie na włożenie nakolanników
wentylacja w tylnej części kolan
plastikowa zawieszka w kształcie litery D
pętla na młotek
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01
elementy kontrastowe
możliwość wydłużenia nogawek

spodnie robocze męskie

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan;  TPU membrana; Mikro polar: 100 % poliester, 
wykończenie antypillingowe; wypełnienie, podszewka: 100 % poliester
wodoodporność 10 000 mm, oddychalność 4 000 g/m²/24 hod

320 g/m2, S - 3XL

Oxford, 66 % poliamid, 34 % bawełna, wykończenie odporne na zabrudzenia
310 g/m2, 210 g/m² CORDURA® 100 % poliamid

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; przedużone  - 48, 50, 52, 54, 56, 58

nakolanniki można znaleźć na stronie 217
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VERTEX CAMO W56

VERTEX CAMO W09
MEN’S

C1 C2

C1 C2

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

SHIELD A99

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)1

EN ISO 13688

wykończenie odporne na zabrudzenia
wyprofilowany elastyczny pas
materiał w kroku posiada 6% elastanu
10 wielofunkcyjnych kieszeni
kieszenie na włożenie nakolanników
wentylacja w tylnej części kolan
plastikowa zawieszka w kształcie litery D
pętla na młotek
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01
elementy kontrastowe
możliwość wydłużenia nogawek

 zimowa kurtka softshellowa męska

spodnie robocze męskie

Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna, wykończenie odporne na zabrudzenia 
280 g/m², 210 g/m² CORDURA® 100 % poliamid

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; przedużone  - 48, 50, 52, 54, 56, 58

3-warstwowy ocieplany softshell z membraną
powierzchnia termorefleksyjna na plecach
zamek błyskawiczny na całej długości z osłoną podbródka i patką
odpinany, regulowany kaptur z podszewką
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
kieszenie z wodoodpornym zamkiem błyskawicznym
Przyszywane kieszenie na piersi zapinane na zamek
wewnętrzna kieszonka na suwak
dostęp do brandingu z boku
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; TPU membrana; Mikro polar: 100 % poliester,  
wykończenie antypillingowe; wypełnienie, podszewka: 100 % poliester
wodoodporność 10 000 mm, oddychalność 4 000 g/m²/24 godz.

320 g/m2, S - 3XL

nakolanniki można znaleźć na stronie 217
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VERTEX W08

VERTEX W41

01

MEN’S

94 93 23

MEN’S

ELASTANE

WARM

EXTRA DRY

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)1

ANTI-SOILING

A8 A9

40°
WASH

30°
WASH

SHIELD A99

EN ISO 13688

wykończenie odporne na zabrudzenia
wyprofilowany elastyczny pas
materiał w kroku posiada 6% elastanu
10 wielofunkcyjnych kieszeni
kieszenie na włożenie nakolanników
wentylacja w tylnej części kolan
plastikowa zawieszka w kształcie litery D
pętla na młotek
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01 (tylko w kolorze A9)
elementy kontrastowe
możliwość wydłużenia nogawek

spodnie robocze męskie

stretch polar męski

Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna, wykończenie odporne na zabrudzenia 
430 g/m², 210 g/m² CORDURA® 100 % Polyamid (tylko w kolorze A9)

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; przedużone  - 48, 50, 52, 54, 56, 58

gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
prosty krój ze szwami bocznymi
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
raglanowe rękawy
mandzsettán hüvelykujjnak kialakított nyílás
kieszenie zapinane na suwak
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
elementy kontrastowe
pętla do zawieszania

Polar stretch, 95 % micro polyester, 5 % elastan
280 g/m2, S - 3XL

nakolanniki można znaleźć na stronie 217
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RANGER W53

0201 9401
01 01

MEN’S

40°
WASH

RANGER W54

0201 9401

MEN’S

40°
WASH

01 01

RANGER W03

0201 9401
01 01

MEN’S

40°
WASH

RANGER W06

0201 9401

MEN’S

40°
WASH

01 01

CORDURA® w okolicach 

pach i ramion

zapinane 

wielofunkcyjne kieszenie – 

na telefon, ołówki,  

rzeczy osobiste

stójka i klapy 

kieszeni z zapinaniem  

zatrzaskowym

pętelka  

do zawieszenia

zapinany na całej długości zamek błyskawiczny z ochroną podbródka i klapką
7 wielofunkcyjnych kieszeni
kieszenie mieszkowe z patką i kieszeniami zapinanymi na zamek
kieszeń na rękawie
mankiety rękawa z dzianiny ściągaczowej z dodatkiem 3 % elastanu
regulowany dolna lamówka z zatrzaskami po bokach
metalowa zawieszka w kształcie litery D oraz wieszaczek na klucze i identyfikator
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01

Kurtka robocza męska

zapinany na całej długości zamek błyskawiczny z ochroną podbródka i klapką
6 wielofunkcyjnych kieszeni
kieszenie mieszkowe z patką i kieszeniami zapinanymi na zamek
regulowana dolna lamówka z zatrzaskami po bokach
metalowa zawieszka w kształcie litery D oraz wieszaczek na klucze i identyfikator
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01

Kamizelka robocza męska

Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

CORDURA® 

w okolicach ramion

zapinane 

wielofunkcyjne 

kieszenie  –  

na telefon, ołówki, 

rzeczy osobiste

stójka i klapy kieszeni z zapinaniem  

zatrzaskowym

pętelka  

do zawieszenia

Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

wieszak na młotek

CORDURA® 

w okolicach kolan 

i kieszeni

wielofunkcyjne kieszenie – 

na telefon, ołówki, metr, 

rzeczy osobiste

Spodnie robocze męskie

gumka wszyta w pasie na bokach
10 wielofunkcyjnych kieszeni
wzmocniony materiał w części kolanowej
plastikowa zawieszka w kształcie litery D i wieszaczek na klucze i identyfikator
pętla na młotek
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01

Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Szorty męskie

gumka wszyta w pasie na bokach
10 wielofunkcyjnych kieszeni
plastikowa zawieszka w kształcie litery D i wieszaczek na klucze i identyfikator
pętla na młotek
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01

wieszak na młotek

CORDURA®  

w okolicach kieszeni

wielofunkcyjne kieszenie – 

na telefon, ołówki,

 metr, rzeczy osobiste

Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RANGER W04

0201 9401

WOODY W02

0201 9401

MEN’S

MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

MEN’S

MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

wieszak na młotek

wielofunkcyjne 

kieszenie – 

na telefon, ołówki, 

metr, rzeczy 

osobiste

CORDURA® 

w okolicach kolan 

i kieszeni

regulowane  

elastyczne szelki

regulacja na guziki  

w bocznej części

Spodnie robocze ogrodniczki męskie

gumka wszyta w pasie w tylnej części
zapięcie na guziki w bocznych częściach
regulowane szelki z klamrą i elastyczną wkładką
14 wielofunkcyjnych kieszeni
wzmocniony materiał w części kolanowej
plastikowa zawieszka w kształcie litery D i wieszaczek na klucze i identyfikator
pętla na młotek
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe
wysoce odporny materiał CORDURA® w kolorze 01

Spodnie robocze ogrodniczki męskie

gumka wszyta w pasie w tylnej części
zapięcie na guziki w bocznych częściach
regulowane szelki z klamrą i elastyczną wkładką
8 wielofunkcyjnych kieszeni
wzmocniony materiał na kolanach i tylnej części
plastikowa zawieszka w kształcie litery D i wieszaczek na klucze i identyfikator
pętla na młotek
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe

Twill, 100 % bawełna
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

regulowane  

elastyczne szelki

regulacja na guziki  

w bocznej części

wieszak na młotek

podwójny materiał  

w okolicy kolan  

i pośladków

wielofunkcyjne 

kieszenie – 

na telefon, ołówki,

 metr, rzeczy osobiste

Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna 
CORDURA® 100 % poliamid

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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WOODY W51

0201 9401
01 01

MEN’S

60°
WASH

WOODY W52

0201 9401

MEN’S

60°
WASH

01 01

WOODY W01

0201 9401
01 01

MEN’S

60°
WASH

WOODY W05

0201 9401

MEN’S

60°
WASH

01 01

zapinany na całej długości zamek błyskawiczny z klapką
zakładki na plecach
8 wielofunkcyjnych kieszeni
kieszenie mieszkowe z patką i kieszeniami zapinanymi na zamek
mankiety rękawa z dzianiny ściągaczowej z dodatkiem 3 % elastanu
dolna lamówka koszulki z gumką
metalowa zawieszka w kształcie litery D oraz wieszaczek na klucze i identyfikator
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe

Kurtka robocza męska

Twill, 100 % bawełna
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

zapinane wielofunkcyjne 

kieszenie  – na telefon, 

ołówki, rzeczy osobiste

kołnierz i klapy kieszeni 

z zapinaniem zatrzaskowym

pętelka  

do zawieszenia

zapinany na całej długości zamek błyskawiczny z klapką
zakładki na plecach
8 wielofunkcyjnych kieszeni
kieszenie mieszkowe z patką i kieszeniami zapinanymi na zamek
dolna lamówka kamizelki z gumką
metalowa zawieszka w kształcie litery D oraz wieszaczek na klucze i identyfikator
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe

Kamizelka robocza męska

Twill, 100 % bawełna
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

zapinane 

wielofunkcyjne 

kieszenie  – na telefon, 

ołówki, rzeczy 

osobiste

kołnierz i klapy 

kieszeni z zapinaniem 

zatrzaskowym

pętelka  

do zawieszenia

Spodnie robocze męskie

gumka wszyta w pasie na bokach
7 wielofunkcyjnych kieszeni
wzmocniony materiał na kolanach i tylnej części
plastikowa zawieszka w kształcie litery D i wieszaczek na klucze i identyfikator
pętla na młotek
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe

wieszak na młotek

podwójny 

materiał 

w okolicy kolan

 i pośladków

wielofunkcyjne kieszenie – 

na telefon, ołówki, 

metr, rzeczy osobiste

Twill, 100 % bawełna
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Szorty męskie

gumka wszyta w pasie na bokach
7 wielofunkcyjnych kieszeni
wzmocniony materiał w tylnej części
plastikowa zawieszka w kształcie litery D i wieszaczek na klucze i identyfikator
pętla na młotek
podwójne szwy dla większej trwałości
elementy odblaskowe

wieszak na młotek

Podwójny materiał 

na pośladkach

wielofunkcyjne kieszenie – 

na telefon, ołówki, 

metr, rzeczy osobiste

Twill, 100 % bawełna
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

199 200



R
IM

E
C
K
®

R
IM

E
C
K
®

RESIST HEAVY POLO R20

RESIST HEAVY POLO R21

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NIEKURCZLIWA BAWEŁNA
Podczas procesu produkcji wyrobów bawełnianych zmniejsza się przestrzeń między pojedynczymi włóknami, co 
eliminuje ryzyko skurczenia tkaniny podczas cyklu prania i suszenia. Proces ten umożliwia pranie gotowego produktu w 
wysokich temperaturach w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń i bakterii.

niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
krój z rozporkami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
kieszonka pakowana osobna dla jej łatwiejszego znakowania

koszulka polo męska

koszulka polo damska

Pique, 100 % niekurczliwa bawełna
200 g/m2, S - 4XL

niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
dopasowany krój z rozporkami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
kieszonka pakowana osobna dla jej łatwiejszego znakowania

Pique, 100 % niekurczliwa bawełna
200 g/m2, XS - 3XL

KIESZONKA PAKOWANA OSOBNA DLA JEJ ŁATWIEJSZEGO ZNAKOWANIA
Kieszenie do koszulki polo są dostarczane osobno, aby ułatwić znakowanie.
Drukowanie lub haft nigdy nie były prostsze!

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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RESIST LS R05

RESIST R01

RESIST R02

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07 47

60°
COLOR

95°
WHITE

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

UNISEX

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

RESIST HEAVY R03

RESIST HEAVY R04

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

STREET LS 130

00 01 02

14

06

01

23

6714 01 67

05 1194
010101

NEW COLOUR

UNISEX

NEW COLOUR

niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy z mankietami
mankiet z dzianiny ściągaczowej 1: 1

koszulka unisex

niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach

koszulka męska

koszulka damska

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

Single Jersey, 100 % niekurczliwa bawełna
160 g/m2, S - 4XL

niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
dopasowany krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy

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

niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach

koszulka męska

koszulka damska

Single Jersey, 100 % niekurczliwa bawełna,
200 g/m2, S - 4XL

niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
dopasowany krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy

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

dwukolorowy wzór (z wyjątkiem kolorów 00, 01, 05)
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
długie raglanowe rękawy z mankietami
mankiety z dzianiny ściągaczowej 1: 1 z 5 % elastanem

koszulka męska

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

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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RESERVE R22

RESERVE R23

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

BASE R06

RECALL R07

00 01 02 05 06 11 07

UNISEX

UNISEX

12*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

COLORMIX 109

07

0102

14 44

01

16

01

62

01

04

01

11

0107

01

UNISEX

0102 01 0101 01 0107 0101
94

NEW COLOUR

NEW COLOUR

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza * Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

trwała, idealna do środowisk pracy
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo męska

koszulka polo damska

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

trwała, idealna do środowisk pracy
dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

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

trwały, idealny do środowisk pracy
bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1

koszulka unisex

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, S - 6XL (6XL tylko w kolorach 00, 01)

trwały, idealny do środowisk pracy
bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach

Single Jersey, 100 % bawełna
200 g/m2, S - 6XL (6XL tylko w kolorach 00, 01)

dwukolorowy wzór
krój ze szwami bocznymi
poziomy szew dzielący z wszytym paskiem
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka unisex

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

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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EFFECT 530

JACKET HI-Q 506
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ANTIPILLING
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NEXT 518

00 36 94 01 02 05 14 9506 3962 11 07 23 49

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

JACKET 501

JACKET 504

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 9562 2314

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

ANTIPILLING

00 94 01 02 05 06 11 0736 9562 2314

69

39

wysoce izolujący materiał
ramiona i łokcie pokryte wodoodpornym, odpornym na ścieranie materiałem
wewnętrzna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
rękawy zakończone mankietem
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
wykończenie antypillingowe po obu stronach

Polar unisex

Polar unisex

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe; 
Dodatkowy materiał: splot płócienny, 100 % poliamid

360 g/m2, S - 3XL

wysoce izolujący materiał
ramiona pokryte wodoodpornym, odpornym na ścieranie materiałem
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
dolny ściągacz regulowany gumką
regulowane rękawy na rzepy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
Dodatkowy materiał: Rip Stop, 100 % poliamid, wewnętrzna powłoka PU,

360 g/m2, S - 3XL

Bardzo silny, regularnie powtarzający się splot. Do cienkiej tkaniny wplecione są grube osnowy i wątek w 
odstępach 5 - 8 mm. Powierzchnia ma efekt struktury kratowanej. Wytworzona w ten sposób  siatka znacznie 
zwiększa odporność całej tkaniny na rozdarcie i przetarcie.

izolujący materiał
spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
wszyte kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

Kamizelka polarowa unisex

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
280 g/m2, XS - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 23)

izolujący materiał
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
rękawy z gumką
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

Polar męski

Polar damski

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe,
280 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 01, 02, 05, 23, 94)

izolujący materiał
krój lekko taliowany
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
rękawy z gumką
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
280 g/m2, XS - 2XL
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01
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NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW CUT

Softshell kurtka męska

2-warstwowy sofshell
połączenie dzianiny i gładkiego materiału
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
regulowane rękawy na rzepy
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na rękawie
2 wewnętrzne kieszenie
elementy kontrastowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

Knitted softshell: 100 % poliester; micro polar - 100 % poliester 
Softshell: 96 % poliester, 4 % elastan; micro polar - 100 % poliester 
Podszewka: 100 % poliester

350 g/m2, S - 3XL

kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka 
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
wszyte kieszenie
wewnętrzna kieszeń na piersi
lekko przedłużona w tylnej części
dostęp do brandingu z boku
elementy kontrastowe
podszewka polarowa z wykończeniem antypillingowym

kamizelka męska

Rip Stop 100 % poliamid, wewnętrzna srebrna powłoka; 
podszewka: Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe

300 g/m², S - 3XL

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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HV DROP 5V3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2, 3
97 98

UNISEX

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOFodzież o wysokiej widoczności w dwóch kolorach
3-warstwowy softshell z membraną
wodoodporny, oddychający, fluorescencyjny materiał
segmentowe paski refleksyjne
karczek
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
regulowane obszycia rękawów za pomocą rzepu
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
lekko przedłużona w tylnej części
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
pętla do zawieszania
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20 471, klasa 2 (M-L), 3 (XL-4XL) i EN ISO 13 688

softshell kurtka męska

Softshell: 100 % poliester; oddychająca membrana; mikro polar, 100 % poliester, 
wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

300 g/m2, M - 4XL

PASKI ODBLASKOWE
Paski odblaskowe służą do poprawy widoczności w nocy i przy złych warunkach optycznych. Zostały zaprojektowane z myślą o odzieży 
ochronnej, mając na uwadze elastyczność i zachowanie pełnego zakresu ruchu. Paski są nakładane termicznie i bardzo dobrze znoszą 
pranie.
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

HV ESSENTIAL 4V6

HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

97 98

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

233

1

2

EN 343+A1
EN ISO 20471
EN ISO 13688

without 
sleeves

3
1

3 1

with 
sleeves

with 
sleeves

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

with 
sleeves

HV GUARD 4 in 1 5V2

97 98

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1 

UNISEX

02

02 02
02

ANTIPILLING44inin11

odzież o wysokiej widoczności
gładki fl uorescencyjny materiał
czesana strona wewnętrzna
certyfi kowane paski odblaskowe 3M
prosty krój ze szwami bocznymi
dolny brzeg, ściągacze i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
certyfi kacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 3) i EN ISO 13688

Bluza unisex

Polar unisex

Terry, czesana strona wewnętrzna, paski odblaskowe
100 % poliester, paski odblaskowe 3M

300 g/m2, M - 3XL

odzież o wysokiej widoczności
izolujący materiał fl uorescencyjny
certyfi kowane paski odblaskowe 3M
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości w kolorze 01
ściągacze z zamkiem błyskawicznym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
rękawy z gumką
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie
certyfi kacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 3) i EN ISO 13688

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
paski odblaskowe 3M

280 g/m2, M - 3XL

odzież o wysokiej widoczności
uniwersalne zastosowanie 4 w 1 o dwukolorowym wzornictwie

Kurtka robocze unisex

Kurtka zewnętrzna: Oxford, 100 % poliester 
z wykończeniem PU, paski odblaskowe 3M

210 g/m²
Polar wewnętrzny: polar, 100 % poliester, wykończenie 
antypilingowe po obu stronach, paski odblaskowe 3M

280 g/m2, M - 4XL

Kurtka zewnętrzna:
trwały materiał fl uorescencyjny
certyfi kowane paski odblaskowe 3M
zapinany na całej długości zamek błyskawiczny z klapką
odpinany kaptur ze wzmocnionym daszkiem, ukryty w kołnierzu
regulacja kaptura i dolnego ściągacza elastycznym sznurkiem
odpinane rękawy
rękawy obszyte gumką, regulowane na rzep
kieszenie mieszkowe z patką i kieszeniami bocznymi
kieszeń na piersi zapinana na zamek
kieszeń na dowód osobisty i długopisy
klejone szwy
dostęp do brandingu w części tylnej
certyfi kacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 2, 3), 
EN 343 + A1 (klasa 3: 1) a EN ISO 13688

Kurtka zewnętrzna:
odpinana wewnętrzna kurtka polarowa
izolujący materiał fl uorescencyjny
certyfi kowane paski odblaskowe 3M
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
wykończenie antypillingowe po obu stronach
certyfi kacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 3) i EN ISO 13688
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

HV DRY 1V8

HV PROTECT 1V9

HV RUNWAY 2V9

97 98

97 98

97 98

UNISEX

EXTRA DRY

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

odzież o wysokiej widoczności
szybkoschnąca tkanina fluorescencyjna
segmentowe paski odblaskowe
krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
szew wzmacniający na ramionach
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 2) i EN ISO 13688

koszulka unisex

odzież o wysokiej widoczności
fluorescencyjny poliester na zewnętrznej stronie
bawełna po wewnętrznej stronie
certyfikowane paski odblaskowe 3M
krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
szew wzmacniający na ramionach
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 2) i EN ISO 13688

koszulka unisex

Koszulka polo unisex

Grid knit, 100 % poliester, segmentowe paski odblaskowe
150 g/m2, S - 3XL

Pika interlokowa, 55 % bawełna, 45 % poliester, paski odblaskowe 3M
175 g/m2, S - 3XL

odzież o wysokiej widoczności
fluorescencyjny poliester na zewnętrznej stronie
bawełna po wewnętrznej stronie
certyfikowane paski odblaskowe 3M
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk ozdobiony paskiem w kontrastowym kolorze, uszyty z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 2) i EN ISO 13688

Pika interlokowa, 55 % bawełna, 45 % poliester, paski odblaskowe 3M
175 g/m2, S - 3XL
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HV TWISTER 3V8

HV PRACTIC 5V9

HV REFLEX 3V5

HV BRIGHT 9V3, 9V4

HV ENERGY 9V2

97 98 EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

97 98

EN 1150

97 98

97 98

97

EXTRA DRY

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

SHIELD A99
UNISEX

01
EN 14404 + A1
(type 2 only with W07, W08, W09)

1

komin ze szwem bocznym
szybkoschnąca tkanina fl uorescencyjna
odblaskowe paski
przeszyte krawędzie
uniwersalne zastosowanie (sposoby przedstawione na opakowaniu)
50 × 26 cm

Chusta unisex

2 w 1 - czapka i ocieplacz na szyję
izolujący materiał fl uorescencyjny
regulowany sznurek po jednej stronie w kolorze 01
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

Czapka polarowa unisex

Czapka unisex

Single Jersey, 100 % poliester, paski odblaskowe
190 g/m2, uni

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe,
240 g/m2, uni, obwód 55 cm

krój sześciopanelowy
szybkoschnąca tkanina fl uorescencyjna
odblaskowy pasek na daszku i zapięciu
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu

Twill, 50 % bawełna, 50 % poliester, paski odblaskowe
240 g/m2, nastawialny

odzież o wysokiej widoczności
zapięcie na rzep
obszycie w kolorze 01
odblaskowe paski
certyfi kacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 2) i EN ISO 13688 (9V3)
certyfi kacja zgodnie z normą EN 1150 (9V4)

Kamizelka unisex/dziecięca

plecak dziecięcy/unisex

Dzianina osnowowa, 100 % poliester, paski odblaskowe
120 g/m2, M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

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

materiał fl uorescencyjny
ściągacz do regulacji
2 sznurki poliestrowe w kolorze szarym
odblaskowy pasek
elementy odblaskowe w dolnych rogach
wewnętrzna kieszeń na zamek 20 x 23 cm
rozmiar plecaka 45 x 34 cm

Oxford, 100 % poliester, odblaskowy pasek
70 - 80 g/m2, uni

nakolanniki unisex

lekki, ergonomicznie ukształtowany
przeznaczony do umieszczenia w kieszeniach na kolanach
nadaje się do pracy na kolanach
ochrona przed przebiciem

100 % polietylen, uni, 1 sztuka = 1 para, 170 x 240 mm (możliwość skrócenia)
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PUDEŁKO NA PREZENT Z WIECZKIEM CT1

3-warstwowa tektura 1,01 E
wyprodukowana z papieru z recyklingu
310 × 250 × 25 mm (min. 1 szt)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 szt)

DODATKOWY
asortyment

PUDEŁKO NA PREZENT Z WIECZKIEM CT4

TAŚMA KLEJĄCA CT7

3-warstwowa tektura 1,01 E
wyprodukowana z papieru z recyklingu
310 × 250 × 25 mm (min. 1 szt)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 szt)

TOREBKA Z ZAKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ  Z  PP/PE BAG/BGE

folia polipropylenowa 
dwuosiowo orientowana (BOPP)
szerokość 75 mm, długość 60 mm
(min. 1 szt)

polietylenowy materiał (PE), grubość 0,04 mm
 / polipropylenowy materiał (PP), grubość 0,03 mm
300 × 400 mm, 400 × 500 mm
(min. 100 szt)
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ONLINE WSPARCIE
API połączenie naszego e-shopu z Twoim e-shopem lub systemem.

Eksport danych produktów.

Dostęp online do wszystkich materiałów marketingowych (zdjęcia produktów, zdjęcia wizerunkowe, filmy, POS, 
karty produktów, certyfikaty, banery PPC).

Katalog online z możliwością wysłania zapytania przez Twoich klientów.

Interaktywny katalog MALFINI.

SAMPLE PACK
Własny zestaw produktów MALFINI®, MALFINI Premium® i RIMECK® z 25% RABATEM.

Jak zamówić Sample Pack:

Minimalna ilość wybranych produktów to 10 sztuk (maksymalnie 1 szt. koloru i rozmiaru w danym produkcie).

Możesz zamówić swój własny zestaw próbek do 4 razy w roku zgodnie z powyższymi warunkami. 

Zamówienie wzorów jest możliwe tylko przy pomocy naszego działu sprzedaży (e-mail: sprzedaz@malfini.com).

MARKETINGOWE 
wsparcie
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DRUK SUBLIMACYJNY  
Odpowiedni do materiałów z włókien syntetycznych stanowiących minimum 65% materiału. Farba dyspersyjna jest nadrukowana na 
podkład papierowy, z którego jest przenoszona na materiał w postaci pary. Nadruku nie trzeba utrwalać, stałość kolorów jest bardzo 
dobra, imitacja (znacznie droższego) wielobarwnego materiału tkanego jest trudna do odróżnienia od oryginału. Metoda ta nie zmienia 
właściwości materiału takich jak oddychalność czy możliwość prania, a także świetnie nadaje się do nadruku zdjęć, które jednak muszą 
mieścić się w obrysach kwadratu lub prostokąta.

SITODRUK   
Najstarsza i dotychczas najefektywniejsza technologia druku na materiale. Wykonujemy ją maszynowo, dzięki czemu osiągamy 
wysoką efektywność produkcji dziennej oraz identyczną jakość nadruku w trakcie realizacji całego zlecenia. Stosując tę 
technologię, jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie wszystkie motywy nadruków, od zupełnie prostych aż po fotorealistyczne. 
Gwarantowana wytrzymałość nadruku w praniu do 40 °C. Nadruk nadaje się do prasowania na lewej stronie.

DRUK TRANSFEROWY
Jedna z metod druku, w której motyw jest najpierw nadrukowany na specjalną folię transferową, następnie nanosi się na niego 
klej, a całość przenosi się na materiał termotransferem. Stosuje się głównie do nadruków na czapkach i produktach, na których 
nie da się drukować bezpośrednio. Nie można stosować na materiałach wodoodpychających. Nadruk nadaje się do prasowania na 
lewej stronie.

GRAWEROWANIE LASEROWE
Nowoczesna technologia umożliwiająca cięcie warstw materiału tekstylnego promieniem lasera. Wyjątkowy, nietuzinkowy 
branding produktów polarowych. Powstały motyw jest wypalany w tkaninie (jest plastyczny), a więc wieczny. Ponieważ w tej 
metodzie znakowania nie dochodzi do aplikacji farby czy kolorowych nici, wynikowa grafika ma tylko jeden kolor, tj. kolor tkaniny.

BŁYSZCZĄCE KAMYCZKI
Specjalna technologia, którą można stosować w przypadku koszulek t-shirt, czapek i koszulek polo, przy czym rozmiary motywu 
i kolorystyka kamyczków jest dowolna. Kamyczki są do dyspozycji w wersji przezroczystej i nieprzezroczystej, do wyboru w 
rozmiarach od 1,5 do 8 mm. Minimalna zamawiana ilość to 100 sztuk odzieży z aplikacją. Produkty ozdobione w ten sposób należy 
prać na lewej stronie w temperaturze 40 °C.

SPRASOWANIE 
Odpowiednie do produktów wykonanych ze 100% bawełny, bez guzików i zamków błyskawicznych, które mogłyby ulec 
uszkodzeniu w prasie. Technologia ta umożliwia sprasowanie produktów do kształtu wybranego przez Państwa i uzyskanie w ten 
sposób niekonwencjonalnego prezentu lub gadżetu reklamowego. Można wybrać wzór z biblioteki kształtów lub przysłać własną 
propozycję.

HAFT 
Jest to sposób prezentacji na odzieży motywu, logo lub sloganu w bardzo wysokiej jakości (również 3D). W celu wyhaftowania 
określonego motywu na produkcie musimy stworzyć program wyszywania. Do stworzenia tego programu potrzebny jest nam 
dobrej jakości wzór w postaci pliku (tif, cdr, pdf). Dostarczony przez państwa motyw zostaje następnie przeniesiony do programu 
maszyny hafciarskiej. Motyw naszywa się bezpośrednio na produkt lub wykonuje się haftowane aplikacje, które następnie 
umieszcza się na produkcie.

DRUK CYFROWY  
Idealna technologia druku do zleceń o niskim nakładzie. Nie potrzeba żadnego przygotowania do druku. Bezpośredni nadruk na 
materiale wykonujemy na nowoczesnym parku maszynowym. Druk za pomocą specjalnych pigmentowych atramentów na bazie 
wody. Gwarantowana wytrzymałość nadruku w praniu do 40 C. Nadruk nadaje się do prasowania na lewej stronie.

DRUK
& haft
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POLIPROPYLEN
Polipropylenowe włókna dzięki gładkiej i twardej powierzchni mają wysoką odporność na ścieranie. Wykazują dobre właściwości 
hydrofobowe, które dzięki bardzo niskiej absorpcji wody zachowują wytrzymałość i stabilność wymiarową materiału nawet w 
wilgotnym środowisku. Ostateczny materiał jest lekki i wykazuje dobrą izolację termiczną.

ELASTAN 
Bardzo cienkie, mocne, elastyczne włókno poliuretanowe. Kluczową cechą jest wysoka elastyczność. Elastan może być rozciągnięty 
od trzech do siedmiu razy w stosunku do pierwotnej długości bez pękania. Jest zawsze stosowany w połączeniu z innymi materiałami, 
zapewnia stabilność kroju, zwiększa elastyczność i zmniejsza marszczenie materiału. Elastan jest podatny na wysokie temperatury.

POLIAMID
Proces produkcji poliamidów jest podobny do poliestru. Materiał jest trwały, łatwy w pielęgnacji i ma dobrą stabilność kształtu. Szybko schnie 
dzięki niskiej absorpcji wilgoci. Ma dwukrotnie większą odporność na ścieranie niż poliester. Włókno może być grubsze lub bardzo cienkie, 
podobnie jak włókna poliestrowe. Odpowiednia obróbka mechaniczna i chemiczna ma wpływ na właściwości produktu końcowego.

POLIESTER
Włókno syntetyczne wytworzone przez modyfi kację materiału wejściowego. Włókno jest bardzo mocne, dzięki czemu może być wykonane 
zarówno grube, jak i bardzo cienkie włókno (mikro poliester). Materiał jest trwały, szybkoschnący i łatwy w pielęgnacji. Nadaje się do uprawiania 
sportów i aktywności fi zycznej. Dzięki procesom chemicznym i mechanicznym można uzyskać różne modyfi kacje właściwości materiału 
w zależności od przeznaczenia (izolacja, impregnacja).

NATURALNE MATERIAŁY

MATERIAŁY SYNTETYCZNE

BAWEŁNA
Najbardziej popularny naturalny materiał w branży odzieżowej. Bawełna charakteryzuje się właściwościami takimi jak miękkość, 
giętkość, wytrzymałość, chłonność i oddychalność. Jest przyjemna w dotyku i odporna na wyższe temperatury. Jest często 
stosowana w połączeniu z materiałami syntetycznymi lub elastanem.

BAWEŁNA ORGANICZNA
Bawełna wyprodukowana z rolnictwa ekologicznie kontrolowanego. 

Największymi producentami są Turcja, Indie, USA i Chiny. 

WISKOZA
Włókno wykonane na bazie regenerowanej celulozy. Surowcem wejściowym do produkcji jest miazga drzewna lub bawełniana. 
Wiskoza jest oddychająca i ma świetne właściwości absorpcyjne. W porównaniu z bawełną jest bardziej miękka, błyszcząca i 
drobniejsza.

WŁÓKNO BAMBUSOWE
Włókno wykonane z bambusa na bazie regenerowanej celulozy. Działa termoregulująco, antybakteryjnie, przeciwgrzybicznie i 
antystatycznie. Właściwości. Jest mocniejszy, posiada 3 razy większą chłonnością niż bawełna, odporny na częste pranie i zachowuje 
swoje właściwości przez długi czas. Nie polecamy używania płynu do zmiękczania tkanin, aby uniknąć zmniejszenia chłonności materiału.

WEŁNA MERINO
Aktywne włókno o właściwościach termoregulacyjnych, które jest zarazem jednym z najbardziej oddychających włókien naturalnych. Włókno 
może wchłaniać duże ilości wilgoci - wraz z cząsteczkami zapachu w pocie. Naturalna elastyczność utrzymuje stabilność wymiarową, a materiał 
jest łatwy w utrzymaniu.

SUPIMA®

Marka reprezentująca najwyższej jakości bawełnę, która stanowi 1% światowej produkcji. Jest to rodzaj bawełny Pima uprawianej w USA z 
ponad stuletnią historią. Jej unikalne długie włókna są dwa razy mocniejsze niż zwykłej bawełny. Włókna te są odporniejsze na rozciąganie, 
pękanie i rozdarcia, dzięki czemu produkty z nich wykonane są niezwykle miękkie, trwałe, gładkie i utrzymują swój kształt przez długi czas.

MARKOWE MATERIAŁY

POLIETYLEN
Obecnie najszerzej stosowany polimer na świecie, charakteryzujący się dużą wytrzymałością, odpornością na tarcie, zerową 
wilgocią i odpornością na chemikalia. Dzięki swoim właściwościom idealnie nadaje się do produkcji sprzętu ochronnego chroniącego 
przed wpływami mechanicznymi i zużyciem.

POLIESTER Z RECYKLINGU 
Włókna są wytwarzane przez recykling konsumenckich tworzyw sztucznych (butelki PET, plastikowe opakowanie i inne odpady). 
Zaletą jest mniejsze zużycie energii podczas produkcji, mniejszy ślad węglowy i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Dzięki 
recyklingowi uzyskujemy taką samą jakość i właściwości jak w przypadku zwykłego poliestru.

Nanotex® Resists Spills
Nanotex® Resists Spills – certyfi kowana tkanina, która została gruntownie przekształcona poprzez nanotechnologię. Otrzymana w ten 
sposób tkanina odpycha płyny, ma zwiększoną żywotność, zachowuje naturalną miękkość i pozwala oddychać skórze. Materiał  Nanotex® 
wytrzyma kontakt z cieczą bez absorpcji, czy zawilgocenia, nie pozostają na nim mokre plamy, a krople po prostu  z niego ściekają.

SOFTSHELL
Softshell to materiał laminowany przeznaczony na nowoczesną odzież sportową i odzież outdoor. Dzieli się na membranowy i bez 
membrany. Odzież z tego materiału jest lekka, ciepła, elastyczna, o dużej wytrzymałości mechanicznej. Softshell z membraną może być też 
nieprzemakalny i równocześnie przewiewny.

CORDURA® CLASSIC
Jest materiałem wykonanym zgodnie z zatwierdzonymi standardami fi rmy INVISTA. CORDURA® posiada zwiększoną odporność na: plamy, 
rozdarcia i przetarcia, jakiej  nie oferują żadne inne włókna. Jego siła zapewnia wysoką trwałość. CORDURA® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym fi rmy INVISTA dla wytrzymałych materiałów.

3M™ TAŚMA
Zwiększa widoczność osoby noszącej odzież z tym znakowaniem. Wykorzystując ten produkt, zmniejszamy prawdopodobieństwo wypadku. 
Technologia materiałów odblaskowych 3M™ opiera się na warstwie mikroskopijnych kuleczek szklanych umieszczonych na podłożu z 
tkaniny o powierzchni lustrzanej. Na powierzchni 1 cm2 tkaniny znajduje się do 30.000 szklanych kuleczek.

PASKI ODBLASKOWE
Paski odblaskowe służą do poprawy widoczności w nocy i przy złych warunkach optycznych. Zostały zaprojektowane z myślą o odzieży 
ochronnej, mając na uwadze elastyczność i zachowanie pełnego zakresu ruchu. Paski są nakładane termicznie i bardzo dobrze znoszą pranie.

MATERIAŁY
tkaniny i wykończenia
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PŁUTNO
Sztywne, regularny, powtarzający się splot, który ma taki sam wygląd po obu stronach materiału. Jego prosty i gęsty układ tworzy 
równomierną, gładką powierzchnię, która nadaje się zarówno do nadruku, jak i haftu. Tkaniny wykonane są z wysokiej jakości 
czesanej bawełny lub poliestru.

STRETCH FLEECE
Gładki na zewnątrz, szczotkowany w środku, funkcjonalny dzianinowy elastyczny materiał o doskonałych właściwościach 
termoizolacyjnych. Jest miękki, lekki, oddychający i szybkoschnący. Nadaje się do uprawiania sportów i aktywności fi zycznej. 
Wewnętrzna część materiału ma wykończenie antypillingowe.

POLAR
Dzianina z charakterystyczną szczotkowaną, gęstą miękką powierzchnią po obu stronach materiału. Ma wyjątkowe właściwości 
izolacyjne, długą żywotność i jest łatwa w pielęgnacji. Materiał można pokryć wykończeniem antypillingowym. Produkty nadają się do 
haftowania i grawerowania laserowego.

TERRY – czesana
Dzianina wątkowa z charakterystycznymi kolumnami w kształcie drzewek na stronie zewnętrznej oraz szczotkowana i miękka 
po wewnętrznej stronie. Splot z dodatkową nicią podbiciową, poprowadzoną po wewnętrznej stronie dzianiny. Tak wykończona 
powierzchnia ma większą objętość i wykazuje cieplejsze właściwości.

DZIANINA ŚCIĄGACZOWA
Dzianina dwustronna charakteryzująca się wyraźnym wzorem rządków, oznaczona 1: 1 lub 2: 2. Liczba ta określa stosunek przedniej i tylnej 
ilości rządków dzianiny, które regularnie się zmieniają. Powstały efekt daje elastyczny wzór małych rządków po obu stronach materiału. 
Dzianina ściągaczowa jest elastyczna, najczęściej używana do tworzenia kołnierzy, mankietów, klap i brzegów, koszulek polo i bluz.

TERRY – nieczesana
Dzianina wątkowa z charakterystycznymi kolumnami w kształcie drzewek na stronie zewnętrznej oraz małymi łukami na stronie 
wewnętrznej. Splot z dodatkową nicią podbiciową, poprowadzoną po wewnętrznej stronie dzianiny. Ten element podwyższa 
absorpcję oraz objętość materiału, jest również gwarancją jego wytrzymałości.

GRID KNIT 
Szybkoschnący, oddychający materiał wykorzystywany do produkcji nowoczesnej, funkcjonalnej odzieży. Specjalna siatkowa struktura 
doskonale odprowadza wilgoć z ciała i rozprowadza ją na powierzchni materiału w celu szybkiego schnięcia, dzięki czemu użytkownik 
czuje się świeżo, sucho, a proces parowania chłodzi ciało. Wysoka elastyczność zapewnia maksymalny komfort podczas noszenia.

POPELINA
Najczęściej używany rodzaj materiału do produkcji koszul. Jest niezwykle miękki, przyjemny w dotyku, ale i jednocześnie 
wystarczająco sztywny. Tworzy ją splot materiału, który ma większą ilość nici osnowy niż wątku.

OXFORD
Splot będący pochodną płótna. Różnica polega na tym, że przy wytwarzaniu tkaniny występują co najmniej podwójne przędze. 
Oksford jest bardziej lśniący niż płótno. Ma szeroki zakres zastosowań. Może być wykonany z przędz naturalnych lub syntetycznych.

RIP STOP
Bardzo silny, regularnie powtarzający się splot. Do cienkiej tkaniny wplecione są grube osnowy i wątek w odstępach 5 - 8 mm. 
Powierzchnia ma efekt struktury kratowanej. Wytworzona w ten sposób  siatka znacznie zwiększa odporność całej tkaniny na 
rozdarcie i przetarcie.

TKANINA DIAGONALNA
Charakterystyczny diagonalny wzór, który jest regularnie powtarzany. Składa się on z naprzemiennych układów przędz osnowy i 
wątku. Tkanina jest bardzo wytrzymała, odporna na rozdarcia i łatwa w utrzymaniu. Najczęstszym zastosowaniem diagonalu jest 
denim lub odzież robocza. Materiał jest również popularny do produkcji czapek. Może być czesana lub nieczesana.

SINGLE JERSEY SLUB
Delikatna dzianina o charakterystycznej pręgowanej fakturze. Aby osiągnąć ten efekt końcowy, stosuje się przędzę o grubszych i 
cieńszych odcinkach na całej długości, która powstaje przez zmianę naprężenia skrętu. Tkanina ta posiada również dużą rozciągli-
wość.

PIQUE 
Dzianina wzorzysta z geometrycznym reliefem na zewnątrz. Na spodniej stronie jest uzupełniony dodatkową nicią. Ten rodzaj 
dzianiny jest popularny do produkcji koszulek polo i odzieży idealnej do uprawiania sportów. Produkty z niego wykonane są 
oddychające i łatwe w utrzymaniu.

SINGLE JERSEY
Delikatna dzianina wątkowa z charakterystycznymi kolumnami w kształcie drzewek na stronie zewnętrznej oraz z małymi łukami 
na stronie wewnętrznej. Cechy szczególne splotu to: rozciągliwość, miękkość. Przędza wykorzystana podczas produkcji dzianiny 
wpływa na ostateczną jakość towaru.

INTERLOCK PIQUE
Splot rządkowej dzianiny interlokowej z wzorem, w którym dwa pełne rzędy interlokowe są obrócone względem siebie i tworzą jeden 
rządek. Jedna strona dzianiny ma skośne rządki oczek, druga strona jest gładka. Ten rodzaj dzianiny jest popularny do produkcji koszulek 
polo i odzieży idealnej do uprawiania sportów. Produkty z niej wykonane są oddychające i łatwe w utrzymaniu.

DOUBLE FACE
Dzianina double face zwana również dzianiną dwustronną. Z obu stron gęsto naprzemienne przeplatane nici tworzą tak samo 
wyglądające słupki po obu stronach. W pozycji nierozciągniętej widoczne są tylko przednie ściegi, ściegi wsteczne są widoczne tylko 
podczas rozciągania. Ta dzianina wygląda identycznie od z obu stron i jest wysoce elastyczna w kierunku poprzecznym.

TKANINA

FROTTE
Tkanina pętelkowa składa się z pełnych pętli po obu stronach materiału. Jest to tkanina trójwymiarowa bardzo delikatna w dotyku 
i z doskonałymi właściwościami chłonnymi. Idealna do wykorzystania przy produkcji ręczników i ręczników kąpielowych o składzie 
100% bawełny lub mieszanki włókien bambusowych i bawełny.

WŁÓKNINA
Tkanina wyprodukowana “w całości”, bez dziania czy tkania. Materiałem wejściowym jest stopiony polimer polipropylenowy. 
Rezultatem jest gładka, płaska, porowata tkanina o stosunkowo wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz niskiej odporności 
na ścieranie i zginanie. Materiał ten jest popularny w przemyśle ze względu na niskie koszty produkcji oraz dobre właściwości 
fi ltracyjne i izolacyjne.

MICRO TWILL
Dzięki zastosowaniu przędzy podwójnie tkanej o wysokiej próbie 100/2 występuje bardzo małe sploty. Tworzy to delikatne, 
ale efektowne ukośne linie, które nadają splotowi skośnemu elegancki i nowoczesny wygląd. Jest to popularna, pozbawiona 
zmarszczek tkanina o wysokiej oddychalności, przyjemna w dotyku.
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SREBRNA POWŁOKA
Specjalna matowa srebrna powłoka nałożona od wewnątrz tkaniny poprawia właściwości funkcjonalne materiału. Zwiększa 
wodoodporność, zapobiega przezroczystości wierzchniego materiału i zwiększa odporność na potencjalne uszkodzenia 
spowodowane praniem.

NIEKURCZLIWA BAWEŁNA
Podczas procesu produkcji wyrobów bawełnianych zmniejsza się przestrzeń między pojedynczymi włóknami, co eliminuje ryzyko 
skurczenia tkaniny podczas cyklu prania i suszenia. Proces ten umożliwia pranie gotowego produktu w wysokich temperaturach w 
celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń i bakterii.

LAMINOWANIE TPU
Trwała górna warstwa wykonana z termoplastycznego poliuretanu zapewnia stabilność właściwości materiału w szerszym zakresie 
warunków środowiskowych. Połączenie membrany TPU i wierzchniego materiału utrzymuje elastyczność produktu i zapewnia 
wodoodporną i odporną na ścieranie powierzchnię o doskonałej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie.

BAWEŁNA MERCERYZOWANA
Proces merceryzacji polega na zanurzeniu przędzy bawełnianej w kąpieli w celu zmiany przekroju i wyrównania nierównych włókien. Przekrój 
włókna uzyskuje prawie idealny kształt. Końcowy materiał staje się gładszy i bardziej miękki. Merceryzacja skutkuje większą wytrzymałością i 
lepszą stabilnością koloru materiału.

WYKOŃCZENIE SILIKONOWE
Dzięki kąpieli silikonowej poprawiają się właściwości materiału, efekty są podobne jak dla środków do zmiękczania tkanin, lecz efekt 
jest długotrwały. W ten sposób produkt jest miękki w dotyku, bardziej odporny na zabrudzenia i plamy, a druk jest trwalszy.

WYKOŃCZENIE ANTYPILLINGOWE
Antypillingowe wykończenie minimalizuje uwalnianie włókien i zapobiega mechaceniu się materiału. Ten proces powoduje 
utrwalenie i stabilizację włókien. Redukuje uszkodzenia zewnętrznej części przy intensywnym użytkowaniu i tarciu oraz wydłuża 
żywotność i funkcjonalność produktu.

WYKOŃCZENIE PU
Warstwa poliuretanowa nakładana z jednej strony materiału o długotrwałych właściwościach zapewnia odporność na wodę, wilgoć, 
ścieranie i zabrudzenia. Ze względu na specjalny skład warstwa jest bardzo elastyczna, lekka i nie wpływa negatywnie na inne 
właściwości produktu.

WYKOŃCZENIE PA
Obróbka poliakrylowa służy do poprawy właściwości mechanicznych i praktycznych materiału. Jest stosowana głównie w odzieży 
outdoorowej i charakteryzuje się odpornością na wiatr i wytrzymałością na rozciąganie.

WYKOŃCZENIA

WYKOŃCZENIE ANTYZABRUDZENIOWE
Wierzchni materiał posiada odporność na płyny, tłuste i zwykłe zabrudzenia, co docenisz szczególnie w środowisku pracy. Brud lub 
tłuszcz sprawiają, że kropelki na obrobionej tkaninie można łatwo zetrzeć, przedłużając w ten sposób żywotność produktu.

Dane w tabeli oznaczają wymiary sylwetki, a nie odzieży. 

Nr katalogowy produktu do zamówienia należy wprowadzić następująco: kod produktu-kod koloru-kod rozmiaru. Przykład: Koszulka Basic-kolor czarny-rozmiar M = 1290114.

MĘSKIE / UNISEX

Rozmiar
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

- - 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 - - - - - - - -
wzrost

obwód klatki piersiowej

obwód pasa

obwód karku

DAMSKIE
Rozmiar XS S M L XL 2XL 3XL

wzrost

obwód klatki piersiowej

obwód pasa

obwód bioder

DZIECIĘCE
Wiek (lat) 4 6 8 10 12

wzrost

obwód klatki piersiowej

obwód pasa

długość pleców

KODY ROZMIARÓW: PRZYKŁAD MOŻLIWEJ RÓŻNICY W ROZMIARACH

Rozmiar kod

4 lata/110 cm

6 lat/122 cm

8 lat/134 cm

10 lat/146 cm

12 lat/158 cm

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

Rozmiar kod

4-6 lat/104-128 cm 31

6-8 lat/116-140 cm 32

44/46 R3

48/50 R4

52/54 R5

56/58 R6

60/62 R7

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

62 62

48 long L3

50 long L4

52 long L5

54 long L6

56 long L7

58 long L8

TABELA ROZMIARÓW

EASY CARE
Obróbka powierzchniowa polegająca na modyfi kacji celulozy włókna bawełnianego, która powoduje wzrost elastyczności materiału. 
Zapobiega pękaniu podczas noszenia i prania. Dzięki temu materiał jest stabilniejszy w kształcie, mniej gnieciony, łatwy do 
prasowania i stabilny podczas prania.
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NEW PRODUCT

NEW COLOUR

RODZAJE METEK

KONCEPCJE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

WYKOŃCZENIA MATERIAŁU 

NOWOŚCI 

MATERIAŁ

KIDSMEN’S WOMEN’S UNISEX
MĘSKIE DAMSKIE UNISEX DZIECIĘCE

FAMILY CONCEPT
Produkt oferowany w wersji męskiej, damskiej oraz dziecięcej.

DUO CONCEPT
Produkt oferowany jest w wersji męskiej i damskiej.

NOWY PRODUKT 
Więcej informacji o terminie dostępności uzyskają Państwo 
w naszym Dziale Handlowym.

NOWY KOLOR 
Więcej informacji o terminie dostępności uzyskają Państwo 
w naszym Dziale Handlowym.

ELASTAN
Syntetyczne włókna zawierające wiązania poliuretanowe o dużej 
elastyczności. Materiał z domieszką elastanu dostosowuje się do 
ułożenia ciała. 

ORGANIC
Bawełna wyprodukowana z rolnictwa ekologicznie 
kontrolowanego.

MERINO
Wełna merino jest znana na całym świecie ze względu na swą miękkość, 
trwałość i wszechstronność. Jej zastosowanie w branży odzieżowej 
rozciąga się od ekskluzywnej mody aż po wysoce funkcjonalną odzież.

WYKOŃCZENIE SILIKONOWE
Dzięki kąpieli silikonowej poprawiają się właściwości materiału, 
efekty są podobne jak dla środków do zmiękczania tkanin, lecz 
efekt jest długotrwały. 

WYKOŃCZENIE ANTYPILLINGOWE
Materiał poddany procesowi dzięki któremu nie mechaci się.

WIATROODPORNE
Materiał zapobiega przenikaniu wiatru.

WODOODPORNE
Wartość wyrażona w milimetrach określa maksymalne ciśnienie jakiego 
nie przepuści materiał. Wyższa wartość określa wyższą wodoodporność.

EXTRA DRY 
Szybko schnący materiał.

ODDYCHALNOŚĆ
Wyrażona w g/m2 na 24godziny, określa ile powietrza przepuści 
materiał w ciągu doby na powierzchni metra kwadratowego. Im 
wyższa wartość tym oddychalność materiału jest większa.

COOL/WARM
Miękki, szybkoschnący materiał odprowadzający wilgoć.

TERMOREGILACJA
Utrzymuje ciepło, gdy jest zimno i odwrotnie.

ODPORNOŚĆ NA ZAPACH 
Dzięki wchłanianiu wilgoci utrzymuje pot z dala od skóry, dzięki 
czemu działa antybakteryjnie. Odzież dłużej zachowuje świeżość.

ELASTANE

ORGANIC

MERINO

SOFTSHELL

SOFTSHELL

RECYCLED

FAMILY

DUO

STICKER TEAR OFF LABEL FREE

WINDPROOF

WATERPROOF

EXTRA DRY

COOL WARM

REGULATION

ODOR RESISTANT

SILICONE

ANTIPILLING

BREATHABLE

ANTI-SOILING

WYKOŃCZENIE ANTYZABRUDZENIOWE
Wierzchni materiał posiada odporność na płyny, tłuste i 
zwykłe zabrudzenia.

Wyselekcjonowana odzież z kolekcji HIGH VISIBILITY (HV) spełnia międzynarodowe standardy, które określają optymalną formę odzieży 
ochronnej o wysokiej widoczności. Certyfikowane ubrania z kolekcji HV są dostarczane wraz z ulotką zawierającą informację na temat 
właściwego przechowywania i konserwacji w celu zachowanie ich właściwości.

PRODUKTY WIELOFUNKCYJNE

RODZAJE SZWÓW

Klasa 3 –  najwyższy poziom ochrony  –  minimalna wymagana powierzchnia podłoża wynosi 0,80 m², z czego 0,20 m² materiału odblaskowego

Klasa 2  –  średni poziom ochrony  –  minimalna wymagana powierzchnia podłoża wynosi 0,50 m², z czego 0,13 m² materiału odblaskowego

Klasa 1  –   minimalny poziom ochrony  –  minimalna wymagana powierzchnia podłoża 0,14 m² i 0,10 m² materiału odblaskowego

Norma wprowadza podział odzieży na 3 kategorie na podstawie minimalnych powierzchni materiałów 
odblaskowych danych w m²:

EN ISO 20471:2013 –  Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności –  międzynarodowa norma określająca wymagania dla odzieży
o intensywnej widzialności, która daje możliwość wizualnej sygnalizacji obecności w strefie ruchu użytkownika dla operatorów pojazdów lub 
innych urządzeń mechanicznych, w każdych warunkach oświetlenia, zarówno w świetle dziennym, jak i w ciemności przy oświetleniu przez 
reflektory pojazdu. 

EN 1150:1999  –  Odzież ochronna  –  Norma określa użytkowe wymagania optyczne dotyczące odzieży o wysokich parametrach widzialności, 
przeznaczonej do noszenia przez dorosłych i młodzież  w warunkach zastosowań pozazawodowych. Tego typu odzież stosowana w okolicznościach 
pozazawodowych ma za zadanie sygnalizować wizualnie obecność użytkownika we wszelkich porach dnia oraz ciemności przy oświetleniu 
światłami przednimi pojazdu, światłem latarek lub reflektorów, a także przy oświetleniu światłami ulicznymi na drogach miejskich. Norma nie dotyczy 
akcesoriów noszonych przez ludzi lub przymocowanych do odzieży.

EN 343:2003+A1:2007  – Odzież ochronna  –  Ochrona przed deszczem - norma europejska określająca właściwości materiałów i szwów 
odzieży ochronnej. Te właściwości są mierzone na zewnętrznej warstwie materiału. Spełniając określone wymagania dotyczące przepuszczalności i 
osiągając odpowiednią certyfikację, odzież zapewnia ochronę użytkownika przed przenikaniem wody oraz odporność na parę wodną.

EN ISO 13688:2013  –  Norma międzynarodowa, określająca ogólne wymagania dotyczące wykonania, ergonomii, nieszkodliwości, oznaczania 
wielkości, procesu starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczać producent wraz z 
wyrobem. Jest przeznaczona tylko do stosowania w połączeniu z innymi normami określającymi wymagania dla konkretnego wykonania i nie może 
być stosowana jako samodzielny dokument

3 IN 1
Wielofunkcyjny produkt może być używany jako ciepła całość lub 
osobno jako wiatrówka i polar.

4 IN 1
Wielofunkcyjna odzież robocza o wysokiej widoczności może być 
używana jako jeden produkt lub osobno jako kurtka wewnętrzna, 
zewnętrzna lub kamizelka.

PŁASKIE SZWY
Dwustronny ścieg okładkowy, który jest płaski i zapewnia 
maksymalny komfort noszenia.

KLEJONE SZWY
Technologia wspierająca wodoodporność materiału na szwach. 
Taśma wodoodporna jest nakładana termicznie pod naciskiem na 
wewnętrzne szwy.

FLAT TAPED

3 IN 1 4 IN 1 

1

2

3

KLASA OCHRONY 0 – nadaje się tylko do stosowania na płaskiej powierzchni - nie chroni przed przebiciami

KLASA OCHRONY 1 – odpowiedni do stosowania na płaskich lub nierównych powierzchniach - ochrona przed przebiciem z siłą co najmniej (100 ± 5) N

KLASA OCHRONY 2 – odpowiedni do stosowania na płaskich lub nierównych powierzchniach w wymagających warunkach - ochrona przed 
przebiciem z siłą co najmniej (250 ± 10) N

TYP 2 – pianka lub inny materiał wypełniający w kieszeniach spodni lub przymocowany na stałe do spodni.

EN 14404:2004+A1:2010 – Środki ochrony indywidualnej – Nakolanniki do pracy na kolanach – Norma określa wymagania dotyczące ochrony 
kolan do pracy na kolanach, gdzie istnieje ryzyko urazu w wyniku mechanicznych oddziaływań powierzchni. Ochraniacze muszą być nieszkodliwe 
dla zdrowia i bezpieczne dla użytkowników.

0

1

2

TEAR OFF
Odrywana metka.

STICKER LABEL
Metka w formie naklejki. 
Łatwa do usunięcia.

LABEL FREE
Produkt posiada tylko małą etykietę z rozmiarem 
wszytą w lamówkę na karku.

TRÓJWARSTWOWY SOFTSHELL
trójwarstwowy softshell z membraną

DWUWARSTWOWY SOFTSHELL
Dwuwarstwowy softshell

POLIESTER Z RECYKLINGU
Włókna są wytwarzane przez recykling konsumenckich 
tworzyw sztucznych.

LEGENDA

EASY CARE

EASY CARE
Obróbka powierzchni eliminuje marszczenie się, a tym 
samym zapewnia łatwą konserwację produktu.
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109 Colormix
UNISEX 01

94 204

119, 169 Fit-T LS
MEN’S WOMEN’S

36 57

122 Pure
WOMEN’S

09  30  36  49  69  A7 35

123 Love
WOMEN’S

36  87  A1 33

129 Basic
MEN’S

36  A7 39

130 Street LS
UNISEX

05
01
1194

01
203

134 Basic
WOMEN’S

36  69  A7 3XL 39

137 Heavy New
UNISEX

87  94  A7 45

138 Basic
KIDS

69  A7 39

171, 172 Origin
MEN’S WOMEN’S

09  43  69  93 47

173, 174 Native
MEN’S WOMEN’S

09  43  69  93 49

R06 Base
UNISEX

4XL - 6XL 204

R07 Recall
UNISEX

4XL - 6XL 204

202, 223 Single J.
MEN’S

A7 77

203 Pique Polo
MEN’S

36  A7 70

210 Pique Polo
WOMEN’S

36  69  A7 70

219 Urban
MEN’S

09  16  36  87  71

220 Urban
WOMEN’S

09  16  36  40  87  71

413 Cape
MEN’S

21  28  51  60  69  87 4XL - 5XL 87

414 Cape
WOMEN’S

21  28  51  60  69  87 87

509 Body Warmer
UNISEX

0101 0194 05 69 209

522 Performance
MEN’S

4XL 104

550 Casual  MEN’S

C3  C4 209

NOWE KOLORY & ROZMIARY
w roku 2023

C3 KNIT LIGHT GREY C4 KNIT MARLBORO REDA7 FROST C7 – STORM GRAY MELANGEC6 – SLANT BLUE/WHITE

KOSZULKI KOLORY ROZMIARY Str.

KOSZULKI POLO

BLUZY

KURTKI
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CHIC 207, 214

132
125
55

74

CAMO TRIUMPH C36

136

CORE 142

99

CLASSIC NEW 132, 133, 135

CLASSIC 101, 100

BASIC 129, 134, 138

BASIC FREE F29, F34, F38

89
122

125
39

113

87

FUSION 163, 164

61

FIT V-NECK 162

62

HEAVY 110

36

HEAVY NEW 137

123

137

35

53

CAMO PURE C22

55

FIT-T LS 119,  169, 121

115

CITY 120

41

53

LOVE 123

62

80

HEAVY V-NECK 111

37

HEAVY NEW FREE F37

123
108

INFINITY 131

63

GLANCE 141

75

DREAM 128

132

116
119

CAMOUFLAGE 144, 149 

136

CAMOUFLAGE LS 166

42

133

98

ELEGANCE 127

57

LONG SLEEVE 112

51

132

COTTON HEAVY 215, 216

COTTON 212, 213

52
37

45

45
137
35

45

33

BREAK 840, 841

ELEMENT 145

61

FANTASY 124, 140, 147

DESTINY 175, 176

BREEZE 820

COMFY 611

COMFORT 607, 608

CHANCE 810, 811

DIRECT 417, 418

209

CAPE 413, 414

FROSTY 527, 528, 529

EXIT 525

204

203

COOL 515, 514

BALANCE 610

LEISURE 603

LATINO 324

FANCY 329

CLASSIC 304

CAMO LATINO C24

HANDY 900

ENERGY 912

EASYGO 922

CARRY 901

150
151
151
149
145

147
147

145

147

145

150
149

PARADE P71

PAINT P73

PEAK P74

PIXEL P81

PELICAN P72

ZERO P41 

SUNSHINE P31

JOY P21, P22

BEETLE P92

PROGRESS LS P75

BUBBLE P93

BLOOM P91

197
198

199

207
216

204

215
216

191
193
189

209

211

213

212
213

208

202

217

207

203

216

205

202

217

195

215

194

217

197

208

215

204

COLORMIX 109

STREET LS 130

BODY WARMER 509

RESIST LS R05

RESIST R01, R02

RESIST HEAVY R03, R04

SHIELD A99

VERTEX CAMO W09, W56

W0ODY W05, W52

RANGER W03, W53

RANGER W06, W54

WOODY W02

VERTEX W08, W41

RANGER W04

VERTEX W07, W55

WOODY W01, W51

BASE R06

HV ESSENTIAL 4V6

CASUAL 550

HV BRIGHT 9V3, 9V4

HV PRACTIC 5V9

JACKET HI-Q 506

HV RUNWAY 2V9

HV TWISTER 3V8

NEXT 518

HV ENERGY 9V2

HV REFLEX 3V5

RECALL R07

HV FLEECE JACKET 5V1

JACKET 501, 504

HV DROP 5V3

HV GUARD 5V2

RESERVE R22, R23

HV DRY 1V8

EFFECT 530

HV PROTECT 1V9

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

RESIST HEAVY POLO R20, R21

FREEDOM 178

67

201

33
FOCUS 232, 233

157

173
183
177

169

171
156

175
161

181
180

165

163
179

161

COLLAR UP 256, 257

MERINO RISE 157, 158

EXCLUSIVE 153, 154

ACTION 150, 152

EVEREST 552, 551

GRAND 259, 269

BOMBER 453, 454

BRAVE 155, 156

FLASH 260, 261

DYNAMIC 262, 263

DRESS UP 271

PERFECTION PLAIN 251, 253

VOYAGE 452, 451

EVEREST 553, 554

BAMBOO TOWEL 951, 952

DIAMOND 273, 274

155

159

JOURNEY 264, 265

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

ADVENTURE 407

93

91

92

117
129

97
59

35

58
59

137
77

53

49
103

122

139

99
117

104
105

73

47
107

70

129
133
121

77
55

81
81

136

63
90

71
125
133

102

141
131

140

STYLE LS 209, 229

STYLE 218

PURE 122

TRIUMPH 136

NATIVE 173, 174 

ORIGIN 171, 172

SAILOR LS 807

SLIM 139

SAILOR 803, 804, 805

SAILOR TOP 806 

SLIM FIT V-NECK 146

PIQUE POLO 203, 210, 222

SINGLE J. 202, 223

URBAN 219, 220

SINGLE J. LS 211

PIQUE POLO LS 221, 231

MILES 612, 613

REST 614, 615

TWO IN ONE 604

TRENDY ZIPPER 410, 411, 412

PRACTIC 519

SHIFT 850, 851

VALLEY 536, 537

PACIFIC 3 IN 1 533, 534

NANO 531, 532

PERFORMANCE 522, 521 

PERFORMANCE 535

RACER 167

PRIDE 168

SUNVISOR 310

RELAX 327

TWISTER 328

RAP 5P 301

RAP 6P 302

SMART 911

SHOPPER 921

TOWEL 350 907, 908, 909

TOWEL 450  903, 905

ORGANIC TOWEL 916, 917, 918

NEW PRODUCT
SNAP 419

69

85

87

PRIME 234, 235

MOON 420, 421

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

93

52

43
109

108

131
130
130

117
42

130

VIPER 143, 161

V-NECK 102

VIPER FREE F43, F61

VISION 517, 516

WINDY 524

VICTORY 217

5P 307

6P KIDS 303

6P 305

6P SANDWICH 306

VIVA 40992

MERGER 415, 416

ESSENTIAL 406

CAMO ZIPPER C19, C20

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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CAMOUFLAGE

KOLORY MELANGE

KOLORY FLUORESCENCYJNE

M1 CZARNY MELANŻ20 ANTRACYTOWY 
MELANŻ

80 KNIT GREY

N6 ZIELEŃ BUTELKOWA 
MELANŻ 

C7 – STORM GRAY 
MELANGE

C6 – SLANT BLUE/WHITEM5 NIEBIESKI MELANŻ M6 ZIELONY MELANŻ

M4 ŻÓŁTY MELANŻ M9 SUNSET MELANŻ M7 CZERWONY MELANŻN1 MIGDAŁOWY MELANŻ 

12 CIEMNOSZARY MELANŻ 03 JASNOSZARY MELANŻ M3 SREBRNY MELANŻ 

M2 CIEMNY DENIM 
MELANŻ

M8 RED PLUM MELANŽ 84 KNIT BLUE

97 ŻÓŁTY ODBLASKOWY 98 POMARAŃCZOWY 
ODBLASKOWY 

32 CAMOUFLAGE GRAY 33 CAMOUFLAGE BROWN 34 CAMOUFLAGE GREEN 

Prezentowane kody kolorów Pantone® są wyłącznie orientacyjne. Rzeczywiste kolory materiałów mogą się różnić. 
Błędy w druku i tekście oraz możliwe zmiany produktów w katalogu zastrzeżone.

C1 CAMOUFLAGE PETROL C2 CAMOUFLAGE DARK GREY

A8 JASNY DENIM A9 CIEMNY DENIM

89 NEON RÓŻOWY
806 C

90 NEON YELLOW 
809 C

88 NEON MANDARINE 
804 C

91 NEON ORANGE 
811 C

NEONOWE KOLORY

DENIMOWE KOLORY

67 CIEMNY KHAKI
18-0510 TCX

83 LIGHT ANTHRACITE 
19-3906 TCX

94 EBONY GRAY 
19-0000 TCX

01 CZARNY 
19-0303 TCX

24 JASNOSZARY
16-3802 TCX

25 SIWOSZARY MELANŻ
17-0000 TCX

36 STALOWY 
18-4005 TCX

60 DENIM 
18-4025 TCX

72 OMBRE BLUE 
19-4014 TCX

82 LIGHT BLUE 
14-4110 TCX

70 SNORKEL BLUE 
19-4049 TCX

14 LAZUROWY
18-4039 TCX

15 BŁĘKITNY
14-4121 TCX

87 CIEMNONIEBIESKI 
19-3940 TCX

51 LODOWO SIWY
14-0000 TCX

26 NUGATOWY 
18-1321 TCX

00 BIAŁY
11-4800 TCX

10 NATURALNY 
12-0605 TCX

08 PIASKOWY 
16-1324 TCX

21 MIGDAŁOWY 
11-0105 TCX

A4 SILVER GRAY
14-4203 TCX

59 CIEMNY TURKUS 
18-4733 TCX

77 DARK NAVY 
19-4013 TCX

93 PETROL BLUE 
19-4241 TCX

02 GRANATOWY
19-4023 TCX

19 SZMARAGDOWY 
17-5029 TCX

95 MIĘTOWY 
13-5414 TCX

44 TURKUS 
16-4535 TCX

A3 ZIELEŃ AVOCADO
18-0430 TCX

38 CZEKOLADOWY 
19-1230 TCX

69 MILITARY 
19-0419 TCX

09 KHAKI 
18-0316 TCX

28 JASNY KHAKI 
16-0518 TCX

29 ARMY 
19-0618 TCX

27 KAWOWY 
19-1314 TCX

63 MALINOWY 
18-2120 TCX

47 LAWENDOWY 
16-3815 TCX

64 FIOLETOWY 
19-3536 TCX

05 CHABROWY
19-3952 TCX

30 RÓŻOWY 
14-2311 TCX

40 CZERWIEŃ PURPUROWA 
17-2036 TCX

06 ZIELEŃ BUTELKOWA
19-6311 TCX

16 SZIELEŃ TRAWY
17-6030 TCX

96 CYTRYNOWY 
12-0643 TCX

62 LIMETKA 
13-0550 TCX

92 APPLE GREEN 
15-0545 TCX

39 GROSZKOWY
15-6437 TCX

71 FORMULA RED 
19-1763 TCX

07 CZERWONY 
18-1763 TCX

23 MARLBORO CZERWONY
19-1764 TCX

86 GARNET 
19-1655 TCX

49 FUCHSIA RED 
18-2336 TCX

A2 MANDARYNKOWY 
15-1164 TCX

13 BORDOWY 
18-1643 TCX

43 FUKSJOWY 
19-2024 TCX

85 BOURBON VANILLA 
12-0727 TCX

04 ŻÓŁTY 
13-0859 TCX

A1 CORAL 
16-1546 TCX

11 POMARAŃCZOWY 
17-1464 TCX

A7 FROST  
12-5204 TCX

C3 KNIT LIGHT GREY

C4 KNIT MARLBORO RED

PRZEGLĄD KOLORÓW 
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