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Pánská volnočasová bunda v trendové kombinaci 
pleteniny a softshellu.

DESIGN:

    kombinace dvou softshellových materiálů
 
    spodní lem rukávů nastavitelný suchým zipem 

    Softshell, 100 % polyester, Fleece 350 g/m2, 100 % polyester
    Softshell, 96 % polyester, 4 % elastan
    podšívka: 100 % polyester

 M - XXL

SOFTSHELLOVÁ BUNDA PÁNSKÁ

CASUAL
PRODUCT #550

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 variant lišit

 M - XXL

MIKINA PÁNSKÁ

HOODIE
PRODUCT #450

80 75 7476
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POLOKOŠILE DÁMSKÁ 
PERFECTION PLAIN
PRODUCT #253

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

DESIGN:

    léga s 5 knofl íčky zdobenými Malfi ni logem
 
    přídavek 5 % elastanu pro lepší tvar

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

 S - XL

Jednoduchá a přitom elegantní polokošile pro každou 
příležitost.

DESIGN:

    léga se 3 knofl íčky zdobenými Malfi ni logem
 
    přídavek 5 % elastanu pro lepší tvar
 
    95% bavlna, 5% elastan, Pique, 200 g/m2

 M - XXL

POLOKOŠILE PÁNSKÁ

PERFECTION PLAIN
PRODUCT #251

00 01 7170 00 01 71
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100% mercerovaná bavlna, hedvábný lesk a elegantní 
design činí z pánské polokošile Spirit výjimečný produkt.

DESIGN:

     léga se 3 knofl íčky zdobenými Malfi ni logem

     ozdobná tkaná páska z vnitřní strany límce, 
     légy a rozparků

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

 M - XXL

POLOKOŠILE PÁNSKÁ MERCEROVANÁ

SPIRIT STRIPED
PRODUCT #250

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

DESIGN:

     léga se 3 knofl íčky zdobenými Malfi ni logem

     ozdobná tkaná páska z vnitřní strany límce, 
     légy a rozparků

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

 M - XXL

POLOKOŠILE PÁNSKÁ MERCEROVANÁ

SPIRIT PLAIN
PRODUCT #255 

79 72
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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

TRIČKO PÁNSKÉ

ACTION
PRODUCT #150

00 01 7170 72

Ručník z kvalitního bambusového froté.
Na omak příjemně měkký, vysoce savý. 

DESIGN:

    zdobený bordurou s vetkanou saténovou přízí

    etiketa vhodná také jako závěsné poutko

    70 % bambus, 30 % bavlna, froté, 450 g/m2

50 x 100 cm

Osuška z kvalitního bambusového froté.
Na omak příjemně měkká, vysoce savá. 

DESIGN:

    zdobený bordurou s vetkanou saténovou přízí

    etiketa vhodná také jako závěsné poutko

    70 % bambus, 30 % bavlna, froté, 450 g/m2

70 x 140 cm 

RUČNÍK

BAMBOO TOWEL
PRODUCT #951 

OSUŠKA

BAMBOO BATH TOWEL
PRODUCT #952 
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