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MALFINI 
PREMIUM®

In each detail

W ekskluzywnych ubraniach 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.
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MERINO
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
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

01 21

01 21

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

WOMEN’S

MEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

12

12

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
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BRAVE 155

BRAVE 156

00 01 02 9383 71

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 9383 71

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
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FLASH 260

FLASH 261

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, 
73 % bawełna, 24 % 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
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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
długie rękawy ze ściętymi mankietami i 2 guzikami
perłowe guziki w kolorze materiału (1 zapasowy)
zaokrąglony dół

koszula damska

Splot płócienny, 
73 % bawełna, 24 % 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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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 

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
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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
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VOYAGE 452

VOYAGE 451

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

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

0021 27 26

UNISEX

BAMBOO BATH TOWEL 952

0021 27 26

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
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