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Tisztelt Ügyfeleink!

Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk Önöknek az új, luxus minőségű Malfini reklámtextil-kollekció bevezető termékeit. 
Ruha teszi az embert. Az ember általában az élet minden területén – különösen a vállalkozás szférájában – az ízlésesen öltözött emberek 
iránt érez bizalmat. A ruhadarabjaink megtervezése során éppen ezért minden apró részletet alaposan átgondoltunk. Mottónk az volt, 
hogy ruhadarabjaink egyszerűek, mégis elegánsak legyenek, ennek jegyében született meg a Malfini, LUXURY COLLECTION BY ADLER 
termékcsaládunk. 
Az új kollekció minden egyes ruhadarabját éppen ezért az egyszerűség és az elegancia jellemzi. Bízunk benne, hogy sikerült pontosan azt 
megálmodnunk, amire az életben szükségük van.

A kellemes kinézet magabiztosságot kölcsönöz, a többi emberben pedig bizalmat kelt. Tapasztalja meg Ön is a Malfini termékcsaláddal!
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NŐI PÓLÓING 

PIQUE PERFECTION
PRODUCT #253 PLAIN
PRODUCT #252 STRIPED

Elegáns galléros póló karcsúsított szabással  amely 
könnyedén kiemeli a  női vonalakat.

DESIGN:

    gombolópánt 5 db, Malfini emblémával díszített gombbal
    
    5% elasztántartalommal a még jobb formatartásért
    
    
    egyszínű változat mellzsebbel
    
    csíkos változat, színes fonalból kötött csíkokkal

    95% pamut, 5% elasztán, piké, 200 g/m2

 S - XL

00 01
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Egyszerű, mégis elegáns, bármilyen alkalomra megfelelő 
pólóing.

DESIGN:

    gombolópánt 3 db, Malfini emblémával díszített gombbal
    
    5% elasztántartalommal a még jobb formatartásért
    
    
    egyszínű változat mellzsebbel
    
    csíkos változat, színes fonalból kötött csíkokkal

    95% pamut, 5% elasztán, piké, 200 g/m2

 M - XXL

FÉRFI PÓLÓING

PIQUE PERFECTION
PRODUCT #251 PLAIN
PRODUCT #254 STRIPED

00 01

7877

737170
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A selymesen csillogó 100% mercerizált pamut anyagnak 
és az elegáns vonalvezetésnek köszönhetően a Spirit 
férfi pólóing igazán különleges ruhadarab.

DESIGN:

    gombolópánt 3 db, Malfini emblémával díszített gombbal

    a gallér, a gombolópánt és a hasítékok belső oldalán 
    szövött díszítő szalag

    egyszínű változat mellzsebbel

    csíkos, zseb nélküli változat, színes fonalból kötött csíkokkal 

    100% mercerizált pamut, Single jersey, 150 g/m2 

 M - XXL

FÉRFI PÓLÓING

SPIRIT
PRODUCT #255 PLAIN 
PRODUCT #250 STRIPED

72

79 81
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Végig cipzáros kapucnis pulóver divatos elemekkel. 

DESIGN:

    összehúzható kapucni díszöltéssel tűzött béléssel
    
    díszítő és egyben megerősítő könyökfoltok
                 
    két elülső kenguruzseb

    80% pamut, 20% poliészter, a fonákján fésült Single Jersey, 320 g/m2      
      megj. a különböző színű változatok anyagösszetétele eltérő lehet
   
 M - XXL

FÉRFI KAPUCNIS PULÓVER

HOODIE
PRODUCT #450

75 7476
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A vállrészen lévő szokatlan dísztűzésnek és a kitűnő 
kidolgozásnak köszönhetően a klasszikus póló új 
megvilágításba kerül.

DESIGN:

    kiemelkedő anyag- és varrásminőség
    
    a vállrészen díszítő öltések 

    vékony, bordás kötésű nyakszegély
 
    5% elasztántartalommal a még jobb formatartásért

    95% pamut,  5% elasztán,  Single Jersey, 180 g/m2

 M - XXL

FÉRFI PÓLÓ

ACTION
PRODUCT #150

00 01 7170 72
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Lezser szabású férfi hosszú ujjú póló bársonyosan puha 
tapintású az ún. peach efekt-nek köszönhetően.

DESIGN:

    a vállakon és az ujjakon díszítő öltések 
    
    bársonyosan puha tapintás az ún. peach efekt-nek köszönhetően

    vékony, bordás kötésű nyakszegély 

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

 M - XXL

FÉRFI PÓLÓ

INSTINCT LS
PRODUCT #151

00 01 71 72 73



www.malfini.info


