A MALFINI® PRÉMIUM KOLLEKCIÓRÓL
Minőségi anyagok, részletekre való odafigyelés, elegáns stílus. Ez jellemzi
a Malfini prémium kollekció tagjait, aminek köszönhetően már négy éve elnyertük legigényesebb ügyfeleink elégedettségét. Nagy hangsúlyt helyezünk a
termékekre, legyen szó a tervezésről, anyagválasztásról vagy egyedi, az általános
divatirányzatoknak megfelelő színkombinációk kiválasztásáról. Mindezt azzal a
céllal tesszük, hogy egy tökéletes, nagyszerű terméket alkossunk, ami amellett
hogy kényelmes, elegáns viselet is.

www.malfini.info

MALFINI®

Prémium kollekció, promóciós textil
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COLLAR UP
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férfi galléros póló
Pique, 100 % pamut, 215 g/m2
S - XXXL
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női galléros póló
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GRAND
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férfi pólóing mercerizált

Pique, 100 % pamut, 215 g/m2
S - XXL
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Divatos férfi rövid ujjú galléros póló
különböző színű díszítő elemekkel.

COLLAR UP

83

Divatos női rövid ujjú galléros póló
különböző színű díszítő elemekkel.
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A mercerizált pamutnak köszönheti
selymes csillogását a rövid ujjú férfi
galléros póló, elegáns viselet.

Frottír, 70 % bambusz, 30 % pamut, 450 g/m2
S, L

Single Jersey, 95 % pamut, 5 % elasztán, 180 g/m2
S - XXL
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BAMBOO BATHROBE
fürdőköpeny unisex

férfi póló

Single Jersey, 100 % mercerizált pamut, 160 g/m2
S - XXXL
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A vállrészen lévő szokatlan dísztűzésnek
és a kitűnő kidolgozásnak köszönhetően
a klasszikus póló új megvilágításba kerül.

Unisex köntös minőségi bambusz
frottír anyagból. Kellemesen puha,
erős nedvszívó képességgel bír.

951

BAMBOO TOWEL
törölköző

Frottír, 70 % bambusz, 30 % pamut, 450 g/m2
50 x 100 cm

251

PERFECTION PLAIN

253

férfi galléros póló
Pique, 95 % pamut, 5 % elasztán, 200 g/m2
S - XXL

PERFECTION PLAIN

258

női galléros póló
Pique, 95 % pamut, 5 % elasztán, 200 g/m2
S - XL

CONTRAST STRIPE LS

250

férfi galléros póló

SPIRIT STRIPED

00

férfi pólóing mercerizált

Pique, 95 % pamut, 5 % elasztán, 200 g/m2
S - XXXL
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Kis méretű fürdőlepedő minőségi
bambusz frottír anyagból. Kellemesen
puha, erős nedvszívó képességgel bír.

Single Jersey, 100 % mercerizált pamut, 150 g/m2
M - XXL

Anyagösszetétel a 12-es szín esetében:
80 % pamut, 15 % viszkóz, 5 % elasztán
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Egyszerű, mégis elegáns, bármilyen
alkalomra megfelelő pólóing.
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Elegáns galléros póló karcsúsított
szabással, amely könnyedén
kiemeli a női vonalakat.
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Stílusos, hosszú ujjú, férfi galléros póló
különböző színű díszítő elemekkel.
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VOYAGE

451

férfi felső

VOYAGE

550

női felső

Különleges ruhadarab a fényes,
100% mercerizált pamutnak és az
elegáns vonalvezetésnek köszönhetően.
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CASUAL

Single Jersey, 100 % pamut, 320 g/m2
XS - XXL

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

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

Softshell, 100 % poliészter, polár 350 g/m2, 100 % poliészter
Softshell, 96 % poliészter, 4 % elasztán, bélés: 100 % poliészter
S - XXL
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fürdőlepedő

férfi szabadidő softshell kabát

Single Jersey, 100 % pamut, 320 g/m2
S - XXXL

BAMBOO BATH TOWEL

törölköző

Frottír, 70 % bambusz, 30 % pamut, 450 g/m2
70 x 140 cm
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BAMBOO GOLF TOWEL

Frottír, 70 % bambusz, 30 % pamut, 450 g/m2
30 x 50 cm
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Cipzárral összehúzható férfi felső
kapucnival, jól illeszkedik, eltérő
színű díszítő elemekkel ellátva.
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Cipzárral összehúzható női felső
kapucnival, jól illeszkedik, eltérő
színű díszítő elemekkel ellátva.

DUO CONCEPT

Férfi szabadidő dzseki, a softshell
anyag divatos kombinációjával.

SINGLE

Kis méretű törölköző minőségi
bambusz frottír anyagból. Kellemesen
puha, erős nedvszívó képességgel bír.

Kis méretű törölköző minőségi bambusz
frottír anyagból. Kellemesen puha,
erős nedvszívó képességgel bír.

BAMBOO

