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Vážení zákazníci,

s potěšením Vám představujeme úvodní řadu nové kolekce luxusního reklamního textilu Malfini. 
Šaty dělají člověka. Přirozeně důvěřujeme těm, kteří jsou na první pohled vkusně oblečeni. Pečlivě jsme proto zvažovali a promýšleli 
každý jednotlivý detail. Nechali jsme se inspirovat jednoduchou elegancí a vytvořili jsme pro Vás Malfini, LUXURY COLLECTION BY ADLER. 
Jednoduchost a elegance dominuje všem našim novým produktům kolekce. 
Věříme, že se nám podařilo nabídnout Vám přesně to, co v životě potřebujete.

Dobrý vzhled přináší sebejistotu a vzbuzuje u druhých důvěru. Vyzkoušejte si to s Malfini.
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POLOKOŠILE DÁMSKÁ 

PIQUE PERFECTION
PRODUCT #252

Elegantní polokošile s projmutým střihem dá snadno 
vyniknout krásám ženské postavy.

DESIGN:

    léga s 5 knoflíčky zdobenými Malfini logem
    
    přídavek 5 % elastanu pro lepší tvar
    
    
    jednobarevná varianta s náprsní kapsičkou
    
    pruhovaná varianta s vyplétanými proužky z barvené příze

    95% bavlna, 5% elastan, Pique, 200 g/m2 

 S - XL

00 01 7877
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Jednoduchá a přitom elegantní polokošile pro každou 
příležitost.

DESIGN:

    léga se 3 knoflíčky zdobenými Malfini logem
    
    přídavek 5 % elastanu pro lepší tvar
    
    
    jednobarevná varianta s náprsní kapsičkou
    
    pruhovaná varianta s vyplétanými proužky z barvené příze

    95% bavlna, 5% elastan, Pique, 200 g/m2

 M - XXL

POLOKOŠILE PÁNSKÁ

PIQUE PERFECTION
PRODUCT #251  

00 01 7877
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100% mercerovaná bavlna, hedvábný lesk a elegantní 
design činí z pánské polokošile Spirit výjimečný produkt.

DESIGN:

    léga se 3 knoflíčky zdobenými Malfini logem

    ozdobná tkaná páska z vnitřní strany límce, 
    légy a rozparků

    jednobarevná varianta s náprsní kapsičkou

    varianta s vyplétanými proužky z barvené příze bez kapsy

    100% mercerovaná bavlna, Single jersey, 150 g/m2

 M - XXL

POLOKOŠILE PÁNSKÁ MERCEROVANÁ

SPIRIT
PRODUCT #250

72 79
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Celopropínací mikina na zip s kapucí doplněná  
o moderní designové prvky. 

DESIGN:

    stahovatelná kapuce s podšívkou s ozdobným prošitím
    
    zpevňující ozdobné záplaty na loktech
                 
    dvě přední kapsy ve stylu klokanky
                 
    80% bavlna, 20% polyester, SJ vnitřní strana počesaná, 320 g/m2
      pozn.: složení se může u jednotlivých barevných variantách lišit

 M - XXL

MIKINA PÁNSKÁ

HOODIE
PRODUCT #450

75 7476



11

Netradiční ozdobné prošití na ramenou a vynikající 
zpracování dávají klasickému tričku jiný rozměr.

DESIGN:

    vynikající kvalita materiálu a šití
    
    ramena členěna sedlem s ozdobným prošitím 

    úzký lem průkrčníku ze žebrového úpletu 

    přídavek 5 % elastanu pro lepší tvar

    95% bavlna,  5% elastan,  Single Jersey, 180 g/m2

 M - XXL

TRIKO PÁNSKÉ

ACTION
PRODUCT #150

00 01 7170 72
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Pánské triko s dlouhým rukávem volného střihu, 
velmi příjemné na omak díky tzv. peach efektu.

DESIGN:

    zajímavé členění na ramenou a rukávech s ozdobným prošitím 
    
    sametový omak díky tzv. peach efektu

    úzký lem průkrčníku ze žebrového úpletu 

    100% bavlna, Single Jersey, 180 g/m2, peach efekt 

 M - XXL

TRIKO PÁNSKÉ

INSTINCT LS
PRODUCT #151

00 01 71 72 73



www.malfini.info


