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MALFINI 
Premium®

Ekskluzywna marka MALFINI Premium® zadziwi Cię swoją jakością i precyzją. Najwyższej 
jakości materiały, wyrafinowane detale i inspiracja światowymi trendami tworzą produkt, 
który zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Kolekcja MALFINI Premium® 
podkreśla poczucie własnej wartości i elegancję, pokazuje przynależność do firmy lub 
klubu i łączy serce użytkownika z marką.

Nacisk na każdy szczegół
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MERINO

Charakterystyczne 

WŁAŚCIWOŚCI
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..

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.

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

GENTLE

ELASTANE
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

01 21

01 21
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MERINO

REGULATION
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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
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Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.

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
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ACTION 150

ACTION 152
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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
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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
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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
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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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COLLAR UP 256

COLLAR UP 257
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Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.

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
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DRESS UP 271

CONTRAST STRIPE LS 258
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* Kompozycja może się różnić: kolor 12 skład materiału: 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan

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

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk ozdobiony paskiem, uszyty z dzianiny ściągaczowej 1:1
dolna część kołnierza w kontrastowym kolorze (oprócz koloru 00)
plisy z 2 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą
długie rękawy zakończone regulowanymi mankietami

koszulka polo męska

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

Pique, 95 % bawełna, 5 % elastan
200 g/m2, S - 3XL
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PERFECTION PLAIN 251
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* 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
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Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.

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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* 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
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* 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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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

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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EVEREST 553

EVEREST 554

01 02 07

DUO

LADIES

GENTS

DUO

A3A4

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

01 02 07A3A4

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.

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 BATHROBE 953

BAMBOO TOWEL 950, 951, 952

00

00 2127 26

UNISEX

UNISEX

bambusowa tkanina frotte o wysokiej gramaturze
miękka i bardzo chłonna tkanina
kimonowy krój z paskiem
dekoracyjny kołnierz i mankiety z satynowym wykończeniem
naszywane kieszenie
etykietę można wykorzystać jako pętelkę do zawieszenia
luksusowy prezent odpowiedni do haftu

szlafrok 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 % bambus, 30 % bawełna
450 g/m2, S, L

Frotte, 70 % bambus, 30 % bawełna
30 x 50 cm [950], 50 x 100 cm [951]
70 x 140 cm [952] 

450 g/m2, bordiura: 7,5 cm
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