
Când vine vorba de articole de îmbrăcăminte exclusive, nu există 
loc de compromis. De aceea, marca noastră MALFINI Premium® 
reflectă cele mai recente tendințe, calitatea excelentă fiind 
vioara întâi, în timp ce materiale naturale unice stau la bază.  
Doar așa vă putem atrage atenția, acelora dintre cei mai 
pretențioși dintre dvs. Veți putea combina ținute premium în 
tendințe urbane, la birou sau în timpul liber, exact pe gustul dvs. 
Fie în culori vii, nuanțe actuale sau tonuri neutre atemporale.

Dacă vă aflați printre cei cărora le plac fibrele naturale 
excepționale, bumbacul SUPIMA® va fi alegerea potrivită pentru 
dvs. Acest soi este cultivat pe doar 1% din suprafața totală în 
care se produce bumbac. Are fibre de două ori mai lungi și mai 
puternice decât soiurile obișnuite, deci este extrem de rezistent 
și moale. Lâna merino premium este alt exemplu de astfel de 
fibre naturale. Oile de la care provine această fibră premium 
trăiesc întrun cadru montan curat, care conferă un caracter unic 
lânii lor fine.

Toate produsele purtând marca MALFINI Premium® vă vor atrage 
interesul cu calitatea și aspectul lor modern. Produsele marca 
MALFINI Premium® sunt disponibile în conceptul duo, putând fi 
personalizate cu ușurință prin imprimare sau broderie cu numele 
companiei sau clubului din care faceți parte. Le puteți oferi 
membrilor echipei și partenerilor de afaceri plăcerea de a purta 
materiale remarcabile, întărind în același timp valoarea mărcii 
dumneavoastră.

MALFINI 
PREMIUM®
In each detail
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JOURNEY 264

JOURNEY 265

00

00

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

C6 C7

C6 C7

EASY CARE

EASY CARE

TAILORED

TAILORED

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

cămaşă pentru bărbaţi

cămaşă de damă

Micro Twill
100 % bumbac, easy care

130 g/m2, XS - 2XL

Micro Twill
100 % bumbac, easy care

130 g/m2, S - 3XL

model conceput de renumitul croitor ceh Roman Humlíček
fire textile din fibre discontinue extra lungi
model cambrat ce prezintă cusături laterale
partea din spate este prevăzută cu două cusături verticale şi o platcă dublă
gulerul cămășii este format din două părți
la nivelul gulerului sunt inserate balene de plastic semi-rigide
marginea frontală este prevăzută cu fentă
mâneci lungi cu manșete cu o croială rotundă și închidere cu doi nasturi
nasturi perlă în culoarea 00 ( 2 de rezervă)
marginea inferioară este curbată

model conceput de renumitul croitor ceh Roman Humlíček
fire textile din fibre discontinue extra lungi
model cambrat ce prezintă cusături laterale
partea din spate este prevăzută cu două cusături verticale şi o platcă dublă
parte frontală ce prezintă pense la nivelul taliei
gulerul cămășii este format din două părți
marginea frontală este prevăzută cu fentă
mâneci lungi cu manșete cu o croială rotundă și închidere cu doi nasturi
nasturi perlă în culoarea 00 ( 2 de rezervă)
marginea inferioară este curbată

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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FLASH 260

FLASH 261

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

DYNAMIC 262

DYNAMIC 263

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

cămaşă pentru bărbaţi

cămaşă de damă

Pânză
68 % bumbac, 29 % poliamidă, 3 % elastan

110 g/m2, S - 2XL

Pânză
60 % bumbac, 40 % poliester, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL

model cambrat ce prezintă cusături laterale
partea din spate este prevăzută cu două cusături verticale şi o platcă dublă
gulerul cămășii este format din două părți
la nivelul gulerului sunt inserate balene de plastic semi - rigide
marginea frontală este prevăzută cu fentă
nasturi perlă de culoarea materialului de bază (1 nasture de rezervă)
marginea inferioară este curbată

model cambrat ce prezintă cusături laterale
partea din spate este prevăzută cu platcă
cusături la nivelul pieptului și taliei
gulerul cămășii este format din două părți
marginea frontală este prevăzută cu fentă
nasturi perlă de culoarea materialului de bază (1 nasture de rezervă)
marginea inferioară este curbată

cămaşă pentru bărbaţi

cămaşă de damă

Pânză
68 % bumbac, 29 % poliamidă, 3 % elastan

110 g/m2, S - 2XL

Pânză
60 % bumbac, 40 % poliester, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL

model cambrat ce prezintă cusături laterale
partea din spate este prevăzută cu două cusături verticale şi o platcă dublă
gulerul cămășii este format din două părți
la nivelul gulerului sunt inserate balene de plastic semi-rigide
marginea frontală este prevăzută cu fentă
mâneci lungi cu manșete cu o croială unghiulară și închidere cu un nasture 
nasturi perlă de culoarea materialului de bază (2 nasturi de rezervă)
marginea inferioară este curbată

model cambrat ce prezintă cusături laterale
partea din spate este prevăzută cu platcă
cusături la nivelul pieptului și taliei
gulerul cămășii este format din două părți
marginea frontală este prevăzută cu fentă
mâneci lungi cu manșete cu o croială unghiulară și închidere cu doi nasturi
nasturi perlă de culoarea materialului de bază (1 nasture de rezervă)
marginea inferioară este curbată
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DIAMOND 273

DIAMOND 274

00 01

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

0283 8693 A3A4

00 01 0283 8693 A3A4

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

tricou polo pentru bărbaţi

tricou polo de damă

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

Pique, 100 % bumbac
215 g/m2, S - 3XL

cusături laterale
guler tip bomber
guler și tiv la mâneci cu dungi contrastante din tricot jacquard
fentă cu doi nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

model cambrat ce prezintă cusături laterale
guler tip bomber
guler și tiv la mâneci cu dungi contrastante din tricot jacquard
fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

Produs nou. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
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77

77

COLLAR UP 256

COLLAR UP 257

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

77 00 8644 83 83 778383

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300
77 00 8644 83 83 778383

A38300

A38300

DRESS UP 271

0077 0100 71

83

938300

WOMEN’S

77 00 83 83

71

8383

71

8383

Tricou polo pentru bărbaţi

Tricou polo de damă

Pique, 100 % bumbac
215 g/m2, S - 3XL

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

cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1
partea inferioară a gulerului și manșetele mânecilor prezintă dungi contrastante 
fentă cu doi nasturi de culoarea materialului de bază
șlițurile laterale și partea inferioară a fentei sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă
interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

model cambrat ce prezintă cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1
partea inferioară a gulerului și manșetele mânecilor prezintă dungi contrastante 
fentă îngustă cu patru nasturi de culoarea materialului de bază
șlițurile laterale și partea inferioară a fentei sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă
interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

Rochie

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

model cambrat ce prezintă cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1
partea inferioară a gulerului și manșetele mânecilor prezintă dungi contrastante 
fentă îngustă cu patru nasturi de culoarea materialului de bază
șlițurile laterale și partea inferioară a fentei sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă
interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
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PERFECTION PLAIN 251

PERFECTION PLAIN 253

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

01 00 00 00 00 00 00

01 00 00 00 00 00 00

* Compoziţia culorii poate fi diferită: compoziţia materialului: 80 % bumbac, 15 % viscoză, 5 % elastan

materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu dungi contrastante
fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
șlițurile laterale sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă
interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

Tricou polo pentru bărbaţi

materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu dungi contrastante
fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea materialului de bază
șlițurile laterale sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă
interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

Tricou polo de damă

Pique, 95 % bumbac, 5 % elastan
200 g/m2, S - 3XL

Pique, 95 % bumbac, 5 % elastan
200 g/m2, S - 2XL
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GRAND 259

GRAND 269

0001 0100 0271 7102A4 A3

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

01 83 00 71 0283

83 83

0001 0100 0271 7102A4 A3
01 83 00 71 0283

83 83

cusături laterale
guler din material raiat 1:1, cu dungi contrastante
fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
șlițurile laterale sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă
interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
bumbac mercerizat

Tricou polo pentru bărbaţi

model cambrat ce prezintă cusături laterale
guler din material raiat 1:1, cu dungi contrastante
fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea materialului de bază
șlițurile laterale sunt întărite cu bandă de culoare contrastantă
interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
bumbac mercerizat

Tricou polo de damă

Single Jersey, 100 % bumbac mercerizat
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bumbac mercerizat
160 g/m2, XS - 2XL

BUMBAC MERCERIZAT
Procesul de mercerizare constă în imersarea firelor de bumbac într-o baie de hidroxid de sodiu cu scopul nivelării firelor 
neuniforme și pentru a le face mai compacte, astfel obținând o formă aproape perfectă. Materialul finit devine mai 
neted, mai mătăsos și mai lucios. Mercerizarea mărește rezistența și afinitatea față de coloranți a materialului finit.
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caracteristici

Lâna Merino este cunoscută la nivel mondial pentru 
moliciunea, rezistența și avantajele versatile, în 
comparație cu lâna obișnuită și multe alte fibre. 
Un argument fundamental pentru calitatea ei este 
finețea ridicată a fibrelor, sub 18 microni. Utilizarea 
sa în producția textilă variază de la moda de lux la 
îmbrăcămintea tehnică.

Acest tip de lână, 100% naturală, este obținută de la rasa 
de oi Merino,  crescute în mediu natural (câmp deschis). 
Australia, Noua Zeelandă și Argentina sunt astăzi printre 
cei mai mari producători din lume. Având în vedere că 
lâna lor crește încontinuu, ele trebuie tunse anual.  Astfel 
că, nu doar că lâna este o sursă regenerabilă, este, 
de asemenea, și biodegradabilă – odată aruncată, se 
descompune și eliberează substanțe nutritive în sol.

CUM SĂ O ÎNTREȚINEȚI
Produsele din lână Merino pot fi spălate la mașină la 
temperatura maximă de 40 ° C, ceea ce asigură o 
întreținere ușoară. Cu toate acestea, este întotdeauna 
recomandat să le spălați pe verso, împreună cu nuanțe 
similare. Pentru a menține forma, evitați lumina directă 
a soarelui și căldura în timpul uscării și călcați-le la o 
temperatură medie, folosind întotdeauna abur. Pentru 
a elimina un miros slab, lăsați-le să se aerisească și ar 
trebui să fie suficient pentru a îndepărta mirosul.

IMPERRESPIRABILITATE
Fibrele de lână pot să absoarbă o cantitate mare de 
umezeală și să o țină departe de corp, iar cele de 
lână merino au o capacitate mult mai mare decât 
cele obișnuite. 

ELASTICITATE NATURALĂ
Fiecare fibră a lânii acționează ca un arc care revine 
automat la forma sa inițială, astfel că produsul este 
în mod natural rezistent la cute.

REZISTENȚĂ LA MIROS
Lâna Merino are proprietăți antibacteriene și 
absoarbe transpirația. Produsele confecționate 
din acest tip de lână rămân proaspete un timp mai 
îndelungat, precum și în condiții mai dificile.

TERMOREGLARE
Spre deosebire de materialele sintetice, fibra 
merino este activă și reacționează la schimbările 
de temperatură ale corpului. Menține căldura când 
vremea e rece, și asigură un nivel optimim de 
răcoare, atunci când este cald. 

PLĂCUTĂ LA ATINGERE
Fibrele de lână merino sunt extrem de moi și 
flexibile. Acest lucru face ca lâna merino să fie 
foarte plăcută la atingere și să fie blândă cu pielea, 
spre deosebire de majoritatea tipurilor de lână.

BREATHABLE

REGULATION

ODOR RESISTANT

ELASTANE

GENTLE

MERINO
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

DUO

MERINO

REGULATION

WOMEN’S

MEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

0121 12

0121 12

BREATHABLE

BREATHABLE

ODOR RESISTANT

ODOR RESISTANT

lână merino extra fină
material cu nivel ridicat de imperrespirabilitate și anti-șifonare
caracteristici antibacteriene și de termoreglare
imperrespirabilitate și absorbţie a mirosurilor  
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
în momentul uscării, se recomandă a fi poziționat pe toată lungimea, pe orizontală

tricou pentru bărbaţi

lână merino extra fină
material cu nivel ridicat de imperrespirabilitate și anti-șifonare
caracteristici antibacteriene și de termoreglare
imperrespirabilitate și absorbţie a mirosurilor  
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
guler rotund cu decolteu adânc
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci scurte strâmte
în momentul uscării, se recomandă a fi poziționat pe toată lungimea, pe orizontală

tricou de damă

Single Jersey, 100 % lână merino
17,5 µm, spălare la mașină 

190 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % lână merino
17,5 µm, spălare la mașină 

190 g/m2, XS -2XL
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EXCLUSIVE 153

EXCLUSIVE 154

00 01 02 93 7183 A3A4

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

00 01 02 93 7183 A3A4

100 % bumbac SUPIMA® - brand-ul ce reprezintă bumbacul de cea mai deosebită calitate
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate, din satin, de culoare 01
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

tricou pentru bărbaţi

100 % bumbac SUPIMA® - brand-ul ce reprezintă bumbacul  de cea mai deosebită calitate
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
guler rotund cu decolteu adânc
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate, din satin, de culoare 01
mâneci scurte strâmte

tricou de damă

Single Jersey, 100 % Bumbac SUPIMA®

160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % Bumbac SUPIMA®

160 g/m2, XS - 2XL

SUPIMA® este marca ce definește bumbacul cel mai fin, ce reprezintă doar 1% din producția globală, fiind 
cultivat în SUA, de peste 100 ani. Fibra sa discontinuă extra-lungă este de două ori mai puternică decât fibra de 
bumbac obișnuită. 

SUPIMA®
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ACTION 150

ACTION 152

00 01 02 72 709383 85 71 86

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 72 709383 85 71 86

tricou pentru bărbaţi

tricou de damă

Single Jersey, 
95 % bumbac, 5 % elastan

180 g/m2, S - 2XL

Single Jersey, 
95 % bumbac, 5 % elastan

180 g/m2, XS - 2XL

materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în culoare contrastantă 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
cusături decorative

materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
guler rotund cu decolteu adânc
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în culoare contrastantă 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci scurte strâmte
cusături decorative
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BRAVE 155

BRAVE 156

00 01 02 9383 71

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 9383 71

tricou pentru bărbaţi

tricou de damă

Single Jersey, 
95 % bumbac, 5 % elastan 

160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 
95 % bumbac, 5 % elastan 

160 g/m2, XS - 2XL

materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în culoare contrastantă 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci lungi

materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
guler rotund cu decolteu adânc
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în culoare contrastantă 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci lungi
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BOMBER 453

BOMBER 454

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* Compoziţia culorii poate fi diferită: compoziţia materialului: 85 % bumbac, 15 % viscoză

croială dreaptă cu părți laterale
fermoar de metal pe toată lungimea
logo-ul este gravat pe închizătorul fermoarului
guler “bomber” din material raiat 2:2 cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire 
buzunare laterale cu fermoar ascuns
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
interior nepieptănat

Hanorac pentru bărbaţi

croială ajustată prin părți laterale
fermoar de metal pe toată lungimea
logo-ul este gravat pe închizătorul fermoarului
guler “bomber” din material raiat 2:2 cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire 
buzunare laterale cu fermoar ascuns
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
interior nepieptănat

Hanorac de damă

French terry, interior nepieptănat
100 % bumbac 

320 g/m2, S - 3XL

French terry, interior nepieptănat
100 % bumbac 

320 g/m2, XS - 2XL
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VOYAGE 452

VOYAGE 451

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* Compoziţia culorii poate fi diferită: compoziţia materialului: 85 % bumbac, 15 % viscoză; 65 % bumbac, 35 % poliester

croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
fermoar de metal pe toată lungimea
logo-ul este gravat pe închizătorul fermoarului
glugă căptușită, prevăzută cu șnur
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire
mâneci raglan ce prezintă cusături decorative
buzunare tip marsupiu
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
elemente contrastante
interior nepieptănat

Hanorac pentru bărbaţi

croială cambrată ce prezintă cusături laterale
fermoar de metal pe toată lungimea
logo-ul este gravat pe închizătorul fermoarului
glugă căptușită, prevăzută cu șnur
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire
mâneci raglan ce prezintă cusături decorative
buzunare tip marsupiu
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
elemente contrastante
interior nepieptănat

Hanorac de damă

French terry, interior nepieptănat
100 % bumbac 

320 g/m2, S - 3XL

French terry, interior nepieptănat
100 % bumbac 

320 g/m2, XS - 2XL
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EVEREST 552

EVEREST 551

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

EVEREST 553

EVEREST 554

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

material vătuit, călduros și ușor
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție 
pentru bărbie
glugă căptușită
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
acces în vederea personalizării în partea din spate a căptușelii
prevăzută cu bandă elastică
elemente de contrast (exceptând culoarea 01)

Jachetă pentru bărbaţi

material vătuit, călduros și ușor
croială ajustată prin părți laterale
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție 
pentru bărbie
glugă căptușită
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
acces în vederea personalizării în partea din spate a căptușelii
prevăzută cu bandă elastică
elemente de contrast (exceptând culoarea 01)

Jachetă de damă

Pânză, microfibră - 100 % poliamidă
vată de umplutură: 100 % poliester
S - 3XL

Pânză, microfibră - 100 % poliamidă
vată de umplutură: 100 % poliester
XS - 2XL

material vătuit, călduros și ușor
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
acces în vederea personalizării în partea din spate a căptușelii
prevăzută cu bandă elastică
elemente de contrast (exceptând culoarea 01)

Vestă pentru bărbaţi

material vătuit, călduros și ușor
croială ajustată prin părți laterale
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
acces în vederea personalizării în partea din spate a căptușelii
prevăzută cu bandă elastică
elemente de contrast (exceptând culoarea 01)

Vestă de damă

Pânză, microfibră - 100 % poliamidă
vată de umplutură: 100 % poliester
S - 3XL

Pânză, microfibră - 100 % poliamidă
vată de umplutură: 100 % poliester
XS - 2XL
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BAMBOO TOWEL 951

00 21 2726

UNISEX

BAMBOO BATH TOWEL 952

00 21 2726

UNISEX

frotir de bambus de gramaj ridicat
bordură decorativă cu fire de satin
material moale și foarte absorbant
etichetă ce poate fi folosită ca agățătoare
cadou de calitate potrivit pentru broderie

prosop

Frotir, 70 % viscoză (bambus), 30 % bumbac
50 x 100 cm

450 g/m2, bordură: 7,5 cm

frotir de bambus de gramaj ridicat
bordură decorativă cu fire de satin
material moale și foarte absorbant
etichetă ce poate fi folosită ca agățătoare
cadou de calitate potrivit pentru broderie

prosop de baie 

Frotir, 70 % viscoză (bambus), 30 % bumbac
70 x 140 cm 

450 g/m2, bordură: 7,5 cm

FIBRA DE BAMBUS
Fibra de bambus este o fibră obținută din celuloză regenerată. Are proprietăți de termoreglare, antibacteriene, antimicotice și 
antistatice. Fibra de bambus este mai puternică și are o capacitate de absorbție de 3 ori mai mare în comparație cu bumbacul, 
rezistență la spălări frecvente și își păstrează proprietățile timp îndelungat. Vă recomandăm să nu folosiți balsam în timpul 
spălării, întrucât acesta poate reduce capacitatea acesteia de absorbție.
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