
MALFINI®
Luksusowe tekstylia reklamowe

Wysokiej jakości materiały, dbałość o szczegóły i elegancki krój – to wszystko 
charakteryzuje produkty z luksusowej kolekcji Malfini, która już od ponad 4 lat 
zaspokaja potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Produktom 
z kolekcji Malfini poświęcamy szczególną uwagę już przy wyborze materiału, 
rysowaniu pierwszych szkiców oraz dobieraniu odpowiedniej palety kolorystycznej 
tak, aby nadążać za najnowszymi trendami w modzie. Wszystko to powstaje z myślą 
o tworzeniu produktów, w których wszyscy będą czuć się komfortowo i elegancko.

LUKSUSOWA KOLEKCJA MALFINI®

www.malfini.info



DUO CONCEPT SINGLE BAMBOO

259 GRAND

258 CONTRAST STRIPE LS

452 VOYAGE 550 CASUAL

150 ACTION

250 SPIRIT STRIPED

451 VOYAGE

koszulka polo męska merceryzowana

koszulka polo męska

bluza męska kurtka męska softshell

męski t-shirt

koszulka polo męska merceryzowana

bluza damska

Męska koszulka polo z krótkim rękawem 
uszytaz merceryzowanej bawełny, 
dzięki czemu posiada jedwabny połysk, 
który nadaje jej elegancki wygląd.

Stylowa koszulka polo z długim 
rękawem ozdobiona detalami 
w kontrastowym kolorze.

Bluza męska z kontrastowymi 
elementami na całej długości 
zapinana na suwak.

Kurtka męska w modnej kombinacji 
dzianiny swetrowej i softshell.

Prosty krój, ozdobne przeszycie na 
ramionach i doskonałe wykonanie nadają 
klasycznej koszulce nowy charakter.

100% maceryzowanej bawełny, 
jedwabisty połysk i elegancki design.

Bluza damska z kapturem, kontrastowe 
elementy, taliowany krój na całej 
długości zapinana na suwak.

Single Jersey, 100 % merceryzowana 
bawełna, 160 g/m2

S - XXXL

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

S - XXXL

Single Jersey, 100 % bawełna, 320 g/m2

S - XXXL
Softshell, 100 % poliester, polar 350 g/m2, 100 % poliester Softshell, 
96 % poliester, 4 % elastan, podszewka: 100 % poliester
S - XXL

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

S - XXL

Single Jersey, 100 % merceryzowana 
bawełna, 150 g/m2

M - XXL

Single Jersey, 100 % bawełna, 320 g/m2

XS - XXL
kolor 12 skład materiału: 85 % bawełna, 15 % wiskoza

kolor 12 skład materiału: 85 % bawełna, 15 % wiskoza

kolor 12 skład materiału: 85 % bawełna, 15 % wiskoza

0100 02 71

0100 12 71 77
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251 PERFECTION PLAIN 253 PERFECTION PLAIN
koszulka polo męska koszulka polo damska

Prosta i jednocześnie elegancka 
koszulka polo na każdą okazję.

Elegancka koszulka polo o zwężonym 
kroju podkreśli kobiecą sylwetkę.

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

S - XXL
Pique, 95 % bawełna, 5 % elastan, 200 g/m2

S - XL

0100 70 71 0100 71

256 COLLAR UP 257 COLLAR UP
koszulka polo męska koszulka polo damska

Modna męska koszulka polo z 
krótkim rękawem ozdobiona 
detalami w kontrastowym kolorze.

Modna damska koszulka polo 
z krótkim rękawem ozdobiona 
detalami w kontrastowym kolorze.

Pique, 100 % bawełna, 215 g/m2

S - XXXL
Pique, 100 % bawełna, 215 g/m2

S - XXL

0100 71 77 83 0100 71 77 83

950 BAMBOO GOLF TOWEL
ręcznik

Ręcznik wykonany z wysokiej jakości włókna 
bambusowego z dodatkiem bawełny. Bardzo 
przyjemny w dotyku, doskonale absorbujący wilgoć.

Frotte, 70 % bambus, 30 % bawełna, 450 g/m2

30 x 50 cm

2100 26 27

951 BAMBOO TOWEL
ręcznik

Ręcznik wykonany z wysokiej jakości włókna 
bambusowego z dodatkiem bawełny. Bardzo 
przyjemny w dotyku, doskonale absorbujący wilgoć.

Frotte, 70 % bambus, 30 % bawełna, 450 g/m2

50 x 100 cm

2100 26 27

952 BAMBOO BATH TOWEL
ręcznik duży

Ręcznik duży wykonany z wysokiej jakości włókna 
bambusowego z dodatkiem bawełny. Bardzo 
przyjemny w dotyku, doskonale absorbujący wilgoć.

Frotte, 70 % bambus, 30 % bawełna, 450 g/m2

70 x 140 cm

2100 26 27

953 BAMBOO BATHROBE
szlafrok unisex

Szlafrok wysokiej jakości z włókna 
bambusowego, z dodatkiem bawełny 
o uniwersalnym kroju. Bardzo przyjemny 
w dotyku, doskonale absorbujący wilgoć.

Frotte, 70 % bambus, 30 % bawełna, 450 g/m2

S, L
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