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Textile promoționale și echipamente pentru muncă de marcă



Primele tricouri au fost create la începutul secolului 
20, devenind rapid un element complementar 
uniformelor militare, precum și uzuale pentru 
muncitori, datorită caracterului lor practic. 
Tricourile cu imprimeu, lansate sub anumite brand-
uri, au apărut mai târziu, la Disney, înfățișându-l pe 

emblematicul  Mickey Mouse. De-a lungul timpului, 
mai multe studiouri, companii sau chiar trupe de 
rock s-au alăturat tendinței și în doar un secol, un 
articol de îmbrăcăminte practic a devenit o pânză 
dedicată exprimării de sine și artei.

TRICOURI
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croială tubulară
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

tricou pentru bărbați

croială cambrată 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

tricou de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

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

tricou pentru copii

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

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

Single Jersey, 100 % bumbac
4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

145 g/m2

croială tubulară
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

tricou unisex

cusături laterale
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

tricou pentru copii

Single Jersey, 100 % bumbac
160 g/m2, S - 4XL (4XL doar în culorile 00, 01)

Single Jersey, 100 % bumbac
4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

160 g/m2

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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croială tubulară
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr
finisaj cu silicon

tricou pentru bărbați

croială cambrată 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 din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
finisaj cu silicon

tricou de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
finisaj cu silicon

tricou pentru copii

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon 
160 g/m2, XS - 5XL (5XL doar în culorile 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 67)

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon 
160 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01)

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 c

160 g/m2
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fără etichetă - pregătit de rebranding 
croială tubulară
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
etichetă pentru mărime, de dimensiuni mici, în partea posterioară a gulerului
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr
finisaj cu silicon

tricou pentru bărbați

fără etichetă - pregătit de rebranding 
croială cambrată ce prezintă cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
etichetă pentru mărime, de dimensiuni mici, în partea posterioară a gulerului
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
finisaj cu silicon

tricou de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

fără etichetă - pregătit de rebranding 
cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
etichetă pentru mărime, de dimensiuni mici, în partea posterioară a gulerului
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
finisaj cu silicon

tricou pentru copii

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon 
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon 
160 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 c

160 g/m2
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TEAR OFF

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 din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
finisaj cu silicon

tricou pentru bărbați

croială cambrată ce prezintă cusături laterale
guler rotund cu decolteu adânc
tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci mai scurte
finisaj cu silicon

tricou de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon 
180 g/m2, S - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01, 02, 05, 07, 12)

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon 
180 g/m2, XS - 2XL

croială tubulară
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr
etichetă detașabilă

tricou unisex

Single Jersey, 100 % bumbac
180 g/m2, XS - 4XL  (4XL doar în culorile 00, 01)
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Nu mai este necesar să înlăturați eticheta. Colecția de tricouri label  free poartă doar o etichetă mică 
cu mărimea și  cea cu instrucțiuni de îngrijire , conform reglementărilor legale.

fără etichetă - pregătit de rebranding 
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
etichetă pentru mărime, de dimensiuni mici, în partea posterioară a gulerului
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
finisaj cu silicon

tricou pentru bărbați

fără etichetă - pregătit de rebranding 
croială cambrată ce prezintă cusături laterale
guler rotund cu decolteu adânc
tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan
etichetă pentru mărime, de dimensiuni mici, în partea posterioară a gulerului
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci mai scurte
finisaj cu silicon

tricou de damă

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon 
180 g/m2, S - 2XL

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon 
180 g/m2, XS - 2XL

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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bumbac obținut din culturi ecologice
cusături laterale
tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr
marginea inferioară este curbată

tricou pentru bărbați

bumbac obținut din culturi ecologice
croială cambrată ce prezintă cusături laterale
tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
marginea inferioară este curbată

tricou de damă

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

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

Bumbac obținut din culturi ecologice, prelucrat sub un control strict în toate etapele producției. Cei mai mari 
producători se află în Turcia, India, SUA și China. 

Certified by Control Union CU 1033786.

BUMBAC ORGANIC
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Este un tip de tricot fin din bătătură cu textură tigrată.  Pentru a obține acest ultim efect, este utilizat un fir 
cu secțiuni mai dense sau mai subțiri pe toată lungimea lui, secțiuni care sunt create prin modificarea densității 
răsucirii. Acest tip de material are și un nivel crescut de elasticitate. 

SINGLE JERSEY CU ÎNGROȘĂTURĂ ÎN FIR 

bumbac obținut din culturi ecologice
structură densă - subțire a țesăturii de tip slub
cusături laterale
tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

tricou pentru bărbați

bumbac obținut din culturi ecologice
structură densă - subțire a țesăturii de tip slub
croială cambrată ce prezintă cusături laterale
tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

tricou de damă

Single Jersey Slub, 100 % bumbac organic GOTS
150 g/m2, S - 3XL

Single Jersey Slub, 100 % bumbac organic GOTS
150 g/m2, XS - 2XL

44 45



FUSION 163

FUSION 164

00* M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7

00* M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7M9

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

cusături laterale
gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci întoarse cusute în 4 puncte
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

tricou pentru bărbați

croială lejeră ce prezintă cusături laterale
gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci întoarse cusute în 4 puncte
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

tricou de damă

Single Jersey, 65 % poliester, 35 % bumbac 
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 65 % poliester, 35 % bumbac 
160 g/m2, XS - 2XL
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*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
guler în formă de V 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 din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
finisaj cu silicon

tricou pentru bărbați

croială cambrată ce prezintă cusături laterale
guler în formă de V cu decolteu adânc
tivul gulerului este din același material de bază, cu 5% adaos de elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci mai scurte
finisaj cu silicon

tricou pentru copii

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
180 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
180 g/m2, XS - 2XL

croială tubulară
guler în formă de V
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

tricou unisex

croială tubulară
guler în formă de V
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

tricou unisex

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

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

Single Jersey, 100 % bumbac
200 g/m2, S - 4XL  (4XL doar în culorile 00, 01)
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croială tubulară
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

tricou unisex

croială tubulară
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr
finisaj cu silicon

tricou unisex

fără etichetă - pregătit de rebranding 
croială tubulară
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
etichetă pentru mărime, de dimensiuni mici, în partea posterioară a gulerului
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr
finisaj cu silicon

tricou unisex

Single Jersey, 100 % bumbac
 200 g/m2, S - 3XL ((3XL doar în culorile 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 94)

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
 200 g/m2, XS - 5XL 

(4XL doar în culorile 00, 01, 02, 05, 07; 5XL doar în culorile 00, 01)

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
 200 g/m2, XS - 3XL

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

model format din două culori
cusături laterale
cusătură orizontală despărțitoare cu bandă aplicată
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

tricou unisex

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

cusături laterale
gulerul și mânecile sunt finisate din material raiat 1:1 în culori contrastante
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

tricou unisex

Single Jersey, 100 % bumbac
180 g/m2, S - 3XL
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*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

croială cambrată ce prezintă cusături laterale
gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci mai scurte
finisaj cu silicon

tricou de damă

materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din acelaşi material de bază
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci scurte strâmte

tricou de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 3 - 85 % bumbac, 15 % viscoză, culoarea 12 -**80 % bumbac, 15 % viscoză, 5 % elastan

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
150 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01, 02, 07, 12)

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL

materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
guler în formă de V
gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază
mâneci scurte de tip raglan

tricou de damă

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01)

croială lejeră ce prezintă cusături laterale
tiv lat aplicat în partea inferioară confecţionat din acelaşi material precum cel de bază
gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci mai scurte
finisaj cu silicon

tricou de damă

croială lejeră ce prezintă cusături laterale
croială cu lungime sub linia șoldului
guler tip barcă
gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază
mâneci tip kimono
în momentul uscării, se recomandă a fi poziționat pe toată lungimea, pe orizontală

tricou de damă

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
150 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01)

Single Jersey, 95 % viscoză, 5 % elastan
170 g/m2, XS - 2XL

Acesta poate căpăta prin întindere o lungime de trei până la șapte ori mai mare decât cea inițială, fără a se rupe. 
Este întotdeauna folosit cu alte materiale, conferind stabilitate formei, mărind nivelul de elasticitate, și reducând 
gradul de șifonare a materialului. 

ELASTAN
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dungi în culori marinărești de alb-albastru marin
cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

tricou unisex

dungi în culori marinărești de alb-albastru marin
croială cambrată 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 din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci mai scurte

tricou de damă

dungi în culori marinărești de alb-albastru marin
cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

tricou pentru copii

Single Jersey, 100 % bumbac
4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 c

150 g/m2

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

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

dungi în culori marinărești de alb-albastru marin
materialul elastic conferă stabilitate formei
gulerul este finisat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci lungi 

tricou unisex

dungi în culori marinărești de alb-albastru marin
materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
guler rotund cu decolteu adânc
gulerul și răscroiala mânecilor sunt finisate din acelaşi material precum cel de bază
bretele late

Single Jersey, 100 % bumbac
150 g/m2, XS - 3XL

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL

tricou de damă
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cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr, de culoare de camuflaj

tricou unisex

croială cambrată ce prezintă cusături laterale
gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci mai scurte
finisaj cu silicon

tricou de damă

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 de camuflaj
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

tricou pentru copii

Single Jersey, 100 % bumbac
4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 c

160 g/m2

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

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
150 g/m2, XS - 2XL
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materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
guler rotund cu decolteu adânc
gulerul și răscroiala mânecilor sunt finisate din acelaşi material precum cel de bază
bretele late

tricou de damă

materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
guler rotund cu decolteu adânc
gulerul și răscroiala mânecilor sunt finisate din acelaşi material precum cel de bază
bretele late

tricou de damă

Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - **85 % bumbac, 15 % viscoză, * 80 % bumbac, 15 % viscoză, 5 % elastan

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL

croială tubulară
gulerul și răscroiala mânecilor sunt finisate din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

tricou pentru bărbați

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

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 de culoare 01
mâneci lungi de tip raglan în culoare de camuflaj

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

tricou unisex
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croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
gulerul este finisat din material raiat 1:1
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci lungi

tricou pentru bărbați

croială cambrată 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 din același material de bază 
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci lungi 

tricou de damă

cusături laterale
gulerul este finisat din material raiat 1:1
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci lungi

tricou pentru copii

Single Jersey, 100 % bumbac
4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

160 g/m2

Single Jersey, 100 % bumbac
160 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01, 02)

Single Jersey, 100 % bumbac
160 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01)

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
mâneci lungi

tricou de damă

materialul elastic conferă stabilitate formei
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
guler în formă de V
gulerul este finisat din acelaşi material precum cel de bază
mâneci lungi de tip raglan

tricou de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 80 % bumbac, 15 % viscoză, 5 % elastan

 Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01)

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01)

cusături laterale
cusătură aplicată la nivelul umerilor cu bandă în culoare contrastantă
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr
mâneci lungi

model format din două culori (cu excepția culorilor 00, 01)
cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
mâneci lungi de tip raglan cu manșete
manșetele sunt confecționate din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan

tricou pentru bărbați

Single Jersey, 100 % bumbac
180 g/m2, M - 3XL

Single Jersey, 100 % bumbac
180 g/m2, M - 2XL

tricou unisex

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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Imediat după apariția primelor tricouri, au fost 
create și modelele cu guler. Acestea au fost 
concepute să înlocuiască tricourile albe simple care 
reprezentau la acea vreme standardul articolelor 
sportive, și diferitele versiuni s-au bucurat de un 
real succes în rândul celor care practicau sporturi 

precum golful, tenis sau polo, de aici trăgându-i-
se și denumirea de tricou polo.  În cele din urmă, 
acestea au devenit un element parte al oricărei 
garderobe, fiind în rândul preferințelor tuturor 
adepților stilului „smart casual”.

TRICOURI  POLO

64 65



PIQUE POLO 203

PIQUE POLO 210

PIQUE POLO 222

00* 03* 12* 67 94 01 02 05* 14 15 44

95

0609

1639 92 9604 11083827 07 64

00* 12* 94 01 02 05* 14 15 44

9506 1692 04 1127 07 30 6496 40

00* 12* 01 02 05* 15 44 92 04 07 30 64

20 59

40

20 59

39

69*87

A2

87

A2

09

MEN’S

FAMILY

NEW COLOUR

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

03*

cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu două dungi decorative în relief
fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

tricou polo pentru bărbaţi

model cambrat ce prezintă cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu două dungi decorative în relief
fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

tricou polo de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu două dungi decorative în relief
fentă îngustă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

tricou polo pentru copii

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
200 g/m2, S - 5XL 

(4XL doar în culorile 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94; 5XL în 00, 01)

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
200 g/m2, XS - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01, 07)

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

200 g/m2
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cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu dungi contrastante
fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

tricou polo pentru bărbaţi

model cambrat 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
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

tricou polo de damă

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
200 g/m2, S - 3XL 

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
200 g/m2, XS - 2XL

cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1
fentă cu doi nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
mâneci lungi prevăzute cu manșete

tricou polo pentru bărbaţi

cusături laterale
gulerul din material raiat 1:1, cu două dungi decorative în relief
fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
mâneci lungi

tricou polo pentru bărbaţi

Single Jersey, 100 % bumbac
180 g/m2, S - 2XL

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
200 g/m2, S - 3XL

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

tricou polo pentru bărbaţi

tricou polo de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

BUZUNARUL ESTE ÎMPACHETAT SEPARAT PENTRU O PERSONALIZARE MAI UȘOARĂ
Buzunarul pentru acest model de tricou polo este împachetat separat pentru o personalizare mai ușoară. 
Imprimeul sau broderia se aplică astfel extrem de ușor!

croială cu șlițuri laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1
fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
buzunarul este împachetat separat pentru o personalizare mai ușoară

model cambrat cu șlițuri laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1
fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
buzunarul este împachetat separat pentru o personalizare mai ușoară

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

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

tricou polo pentru bărbaţi

tricou polo de damă

croială cu șlițuri laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1
fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

model cambrat cu șlițuri laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1
fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

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

Pique, 100 % bumbac
220 g/m2, XS - 2XL
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tricou polo pentru bărbaţi

tricou polo de damă

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

cusături laterale
guler din material raiat 1:1
fentă cu doi nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
finisaj cu silicon

model cambrat ce prezintă cusături laterale
guler din material raiat 1:1
fentă îngustă cu patru nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
finisaj cu silicon

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
180 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100 % bumbac, finisaj cu silicon
180 g/m2, S - 3XL (3XL doar în culorile 00, 01, 02, 05, 07, 12)
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Cămașa este unul dintre cele mai vechi articole 
vestimentare care încă există. Deși inițial făcea 
parte din lenjerie, până la sfârșitul secolului al 18-
lea, începe să fie purtată la evenimente sociale, iar 

în secolul trecut, a intrat și în garderoba doamnelor. 
Modelele moderne combină diverse materiale, de 
la poplin și pânză la twill cu model și diferite croieli, 
toate pentru a atinge confort maxim.

CĂMĂŞI
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cămaşă pentru bărbaţi

cămaşă de damă

croială regular fit ce prezintă cusături laterale
partea din spate este prevăzută cu pliuri și o platcă dublă
gulerul cămășii este format din două părți
marginea frontală este prevăzută cu fentă
buzunar aplicat la nivelul pieptului
nasturi de culoarea materialului de bază (1 nasture de rezervă)

partea din spate este prevăzută cu două cusături verticale şi platcă
cusături la nivelul taliei
în zona pieptului sunt prezente încrețituri
gulerul cămășii nu este ajustabil prin nasturi și este format din două părți
marginea frontală este prevăzută cu fentă
nasturi de culoarea materialului de bază (1 nasture de rezervă)
marginea inferioară este curbată

Poplin, 100 % bumbac
120 g/m2, S - 3XL

Poplin, 100 % bumbac
120 g/m2, XS - 2XL

cămaşă pentru bărbaţi

cămaşă de damă

croială regular fit ce prezintă cusături laterale
partea din spate este prevăzută cu pliuri și o platcă dublă
gulerul cămășii este format din două părți
marginea frontală este prevăzută cu fentă
buzunar aplicat la nivelul pieptului
mâneci lungi cu manșete cu o croială rotundă și închidere cu un nasture
nasturi de culoarea materialului de bază (2 nasturi de rezervă)

model cambrat ce prezintă cusături laterale
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 de culoarea materialului de bază (2 nasturi de rezervă)
marginea inferioară este curbată

Poplin, 100 % bumbac
125 g/m2, S - 3XL

Poplin, 100 % bumbac
125 g/m2, XS - 2XL

cămaşă de damă

model cambrat ce prezintă cusături laterale
partea din spate este prevăzută cu două cusături verticale
cusături la nivelul pieptului și taliei
gulerul cămășii este format din două părți
marginea frontală este prevăzută cu fentă
mâneci 3/4 cu manșete cu o croială dreaptă și șlițuri
nasturi de culoarea materialului de bază (1 nasture de rezervă)
marginea inferioară este curbată

Poplin, 100 % bumbac
125 g/m2, XS - 2XL
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În anii ’30, hanoracele au fost concepute în vederea 
soluționării preocupărilor practice ale muncitorilor 
care lucrau în frig. Inițial erau doar simple tricouri, 
cu mâneci lungi și mai groase, însă protejau 
muncitorii de intemperii, fără a le limita mișcarea 
sau confortul. Popularitatea acestora a înregistrat 

un boom la începutul anilor ’70, devenind parte 
și simbol al culturii hop-hop, un instrument prin 
intermediul căruia clasele inferioare se puteau 
exprima, în prezent fiind un articol nelipsit din 
garderoba oricărui om.

HANORACE
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BREAK 840

BREAK 841

00* 01 02 04 07

00* 01 02 04 07

NE

MEN’S

WOMEN’S

DUO

NEW PRODUCT

LABEL FREE

DUO

NEW PRODUCT

LABEL FREE

RECYCLED

RECYCLED

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

12

12

poliester reciclat certificat
fără etichetă - pregătit de rebranding 
croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
glugă căptușită, prevăzută cu șnur
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire în culoarea materialului de bază
buzunare tip marsupiu
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan

hanorac pentru bărbaţi

hanorac de damă

French terry, interior nepieptănat
80 % bumbac, 20 % poliester reciclat

280 g/m2, S - 3XL

poliester reciclat certificat
fără etichetă - pregătit de rebranding 
croială cambrată ce prezintă cusături laterale
glugă căptușită, prevăzută cu șnur
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire în culoarea materialului de bază
buzunare tip marsupiu
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan

French terry, interior nepieptănat
80 % bumbac, 20 % poliester reciclat

280 g/m2, XS - 2XL

Fibrele sunt realizate prin reciclarea materialelor plastice (sticle PET, îmbrăcăminte din poliester și alte deșeuri). 
Avantajul este consumul mai mic de energie in timpul productiei, o amprentă mai mică de carbon si reducerea poluării. 

POLIESTER RECICLAT
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TRENDY ZIPPER 410

TRENDY ZIPPER 411

00*

TRENDY ZIPPER 412

12* 01 0602 05* 44 62 07

40

00* 01 05* 44 62 07 40

1636

00* 12* 01 0602 05* 44 62 071636

MEN’S

NEW COLOUR

FAMILY

WOMEN’S

KIDS

NEW COLOUR

FAMILY

FAMILY

CAPE 413

CAPE 414

00* 12* 01 02 05* 04 0706

40

44 1636

00* 12* 01 02 05* 04 070644 1636

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

NEW COLOUR

NEW COLOUR

67

67

0467

0467

03

03

03

03

croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
fermoar modelat pe toată lungimea
glugă căptușită, prevăzută cu șnur
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în culoare contrastantă 
buzunare tip marsupiu
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
interior pieptănat

hanorac pentru bărbaţi

croială cambrată ce prezintă cusături laterale
fermoar modelat pe toată lungimea
glugă căptușită, prevăzută cu șnur
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire în culoarea materialului de bază
buzunare tip marsupiu
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
interior pieptănat

hanorac de damă

French terry, partea interioară pieptănată
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

French terry, partea interioară pieptănată
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m2, XS - 2XL

croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
fermoar modelat pe toată lungimea
glugă cu căptușeală, fără șnur 
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în culoare contrastantă 
buzunare tip marsupiu
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
interior pieptănat

hanorac pentru copii

French terry, partea interioară pieptănată
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m2, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

hanorac pentru bărbaţi

hanorac de damă

croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
glugă căptușită, prevăzută cu șnur
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire în culoarea materialului de bază
buzunar tip marsupiu
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
interior pieptănat

croială cambrată ce prezintă cusături laterale
glugă căptușită, prevăzută cu șnur
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire în culoarea materialului de bază
buzunar tip marsupiu
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
interior pieptănat

French terry, partea interioară pieptănată 
65 % bumbac, 35 % poliester

320 g/m2, S - 3XL

French terry, partea interioară pieptănată 
65 % bumbac, 35 % poliester

320 g/m2, XS - 2XL

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză *Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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CAMO ZIPPER C19

CAMO ZIPPER C20

32 33 34

32 33 34

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

hanorac pentru bărbaţi

hanorac de damă

croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea
glugă căptușită, prevăzută cu șnur
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire 
buzunare tip marsupiu
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
elemente contrastante
interior pieptănat

croială cambrată ce prezintă cusături laterale
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea
glugă căptușită, prevăzută cu șnur
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire 
buzunare tip marsupiu
tivul inferior și manșetele sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
elemente contrastante
interior pieptănat

French terry, interior pieptănat, 
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

French terry, interior pieptănat, 
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m2, XS - 2XL
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MERGER 415

MERGER 416

N1M3 M1 M2 M5 N6 M7 M8

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

N1M3 M1 M2 M5 N6 M7 M8

ADVENTURE 407

VIVA 409

12* 01 02 05* 0706

00* 01 02 05* 0706

09

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

12**

ELASTANE

ESSENTIAL 406

00* 01 02 05* 070667 1169*

MEN’S

KIDS

NEW COLOUR

0403 12

hanorac pentru bărbaţi

hanorac de damă

croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire în culoarea materialului de bază
mâneci raglan ce prezintă cusături duble
tivul inferior, tivul de la guler și manșetele sunt din material raiat 1:1 cu 5 % elastan
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

croială cambrată ce prezintă cusături laterale
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire în culoarea materialului de bază
mâneci raglan ce prezintă cusături duble
tivul inferior, tivul de la guler și manșetele sunt din material raiat 1:1 cu 5 % elastan
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

French terry, nepieptănat, 
65 % poliester, 35 % bumbac

280 g/m2, S - 3XL

French terry, nepieptănat, 
65 % poliester, 35 % bumbac

280 g/m2, XS - 2XL

hanorac pentru bărbaţi

hanorac de damă

* Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

croială dreaptă cu părți laterale
fermoar de metal pe toată lungimea
guler ridicat din material raiat 2:2 și părți laterale cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă în culoare contrastantă
buzunare tip marsupiu
tivul inferior, manșetele și tivul buzunarelor sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
interior pieptănat

materialul elastic conferă stabilitate formei
croială ajustată prin părți laterale
fermoar argintiu spiralat pe toată lungimea
guler ridicat din material raiat 2:2 și părți laterale cu adaos de 5 % elastan
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire în culoarea materialului de bază
buzunare tip marsupiu
tivul inferior, manșetele și tivul buzunarelor sunt din material raiat 2:2 cu 5 % elastan
interior pieptănat

French terry, partea interioară pieptănată 
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

French terry, partea interioară pieptănată 
97 % bumbac, 3 % elastan

300 g/m2, XS - 2XL

hanorac pentru bărbați/copii

croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
tivul inferior, tivul de la guler și manșetele sunt din material raiat 1:1 cu 5 % elastan
interior pieptănat

French terry, partea interioară pieptănată 
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m2, S - 4XL (4XL pdoar în culorile 01, 02, 12), 
10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm
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La jumătatea secolului XX, au apărut primele 
preocupări cu privire la sustenabilitatea 
industriei textile - și, odată cu acestea, invenția 
fibrelor din materiale plastice reciclate, precum 
poliesterul, poliamida și elastanul. Au fost 
dezvoltate rapid mai multe variante, iar fleece-

ul a fost printre acestea. Preferat pentru activități 
sportive sau în aer liber, ca strat izolator, ce 
menține căldura, fleece-ul a obținut, de asemenea, 
recunoaștere ca articol de îmbrăcăminte 
confortabil, de sine stătător, fiind utilizat ca atare.

FLEECE
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RECYCLED

RECYCLED

MEN’S

WOMEN’S

NEW PRODUCT

LABEL FREE

NEW PRODUCT

LABEL FREE

SHIFT 850

SHIFT 851

NE

00* 01 M1 M3 M9

DUO

DUO

00* 01 M1 M3 M9

poliester reciclat certificat
fără etichetă - pregătit de rebranding 
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire
buzunare cu fermoar
cusături decorative
elemente contrastante

microfleece de damă

Micro fleece, 100 % poliester reciclat
300 g/m2, S - 3XL

microfleece pentru bărbaţi

poliester reciclat certificat
fără etichetă - pregătit de rebranding 
croială cambrată ce prezintă cusături laterale
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire
buzunare cu fermoar
cusături decorative
elemente contrastante

Micro fleece, 100 % poliester reciclat
300 g/m2, XS - 2XL
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FROSTY 527

FROSTY 528

00*

FROSTY 529

01 02 05* 44 0724 92

00* 01 02 05* 44 0724 92 40

00* 02 44 0792 40

MEN’S

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

ANTIPILLING

ANTIPILLING

ANTIPILLING

94 94 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94

94 9494 94 94 94 94 94

94 9494 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94

EXIT 525

HORIZON 520

00* 01 02 05* 44 0724 92 40

ANTIPILLING

ANTIPILLING

UNISEX

MEN’S

94 94 94 94 94 94 94 94 94

67 94 01 02 05* 1662 07

94 94 94 94 94 94 94 94 94

PRACTIC 519

00* 01 02 05*36 11

ANTIPILLING

UNISEX

23

material izolant
fermoar spiralat pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
buzunare cu fermoar spiralat
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
cusături decorative
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

jachetă fleece pentru bărbaţi

material izolant
croială cambrată
fermoar spiralat pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
buzunare cu fermoar spiralat
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
cusături decorative
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

jachetă fleece de damă

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
220 g/m2, S - 4XL

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
220 g/m2, XS - 3XL

material izolant
fermoar spiralat pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
buzunare cu fermoar spiralat
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
cusături decorative
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

jachetă fleece pentru copii

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
220 g/m2, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm,10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

material izolant
fermoar spiralat pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
buzunare cu fermoar spiralat
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
cusături decorative
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

vestă unisex

material izolant
fermoar scurt modelat 
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
tivurile mânecilor prezintă bandă elastică
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

jachetă fleece pentru bărbaţi

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
220 g/m2, XS - 3XL

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
280 g/m2, S - 3XL

2 în 1 - căciulă și fular
material izolant
șnur de ajustare în culoarea 01 
cusături decorative
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

căciulă fleece

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare
240 g/m2, univerzální
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Articolele de îmbrăcăminte destinate activităților 
în aer liber trebuie să aibă durabilitate mecanică, 
rezistență la vânt și apă, o bună izolare termică - 
fiind în același timp imperrespirabile. Descoperirea 
care este caracterizată de toate aceste proprietăți 
este materialul softshell, introdus în anii ´70. 

Datorită proprietăților sale universale, înlocuiește 
idea de îmbrăcăminte stratificată. Softshell-ul 
este conceput pentru a satisface toate nevoile, 
oferind totodată o protecție perfectă împotriva 
intemperiilor.

OUTDOOR
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VALLEY 536

VALLEY 537

01 02 0736

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

ELASTANE

ELASTANE

01 02 0736

jachetă softshell pentru bărbaţi

jachetă softshell de damă

softshell cu membrană în trei straturi
platcă la nivelul umerilor
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat pe interior la nivelul pieptului
buzunar cu fermoar aplicat pe interior la nivelul pieptului în vederea personalizării
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
partea din spate este curbată și puțin alungită 
elemente reflectorizante
fleece interior cu finisaj antiscămoșare

softshell cu membrană în trei straturi
croială cambrată
platcă la nivelul umerilor
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat pe interior la nivelul pieptului
buzunar cu fermoar aplicat pe interior la nivelul pieptului în vederea personalizării
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
partea din spate este curbată și puțin alungită 
elemente reflectorizante
fleece interior cu finisaj antiscămoșare

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; membrană TPU; micro fleece, 
100 % poliester, impermeabilitate 14 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m²/24 h

300 g/m2, S - 3XL

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; membrană TPU; micro fleece, 
100 % poliester, impermeabilitate 14 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m²/24 h

300 g/m2, XS - 2XL
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PERFORMANCE 522

PERFORMANCE 521

01 02 05* 07

00*

36 62

01 02 05* 0736 62

MEN’S

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

FAMILY

FAMILY

ELASTANE

ELASTANE

PERFORMANCE 535

01 02 05* 0736 62

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

FAMILY

KIDS

ELASTANE

softshell cu membrană în trei straturi
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
glugă detașabilă
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat la nivelul pieptului 
buzunar cu fermoar aplicat pe interior la nivelul pieptului în vederea personalizării
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente de contrast (exceptând culoarea 01)
fleece interior cu finisaj antiscămoșare

jachetă softshell pentru bărbaţi

softshell cu membrană în trei straturi
croială cambrată
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
glugă detașabilă
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat la nivelul pieptului 
buzunar cu fermoar aplicat pe interior la nivelul pieptului în vederea personalizării
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente de contrast (exceptând culoarea 01)
fleece interior cu finisaj antiscămoșare

jachetă softshell de damă

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan; membrană TPU; Micro fleece, 
100 % poliester, impermeabilitate 14 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m²/24 h

300 g/m², S - 3XL

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan; membrană TPU; Micro fleece, 
100 % poliester, impermeabilitate 14 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m²/24 h

300 g/m², XS - 2XL

softshell cu membrană în trei straturi
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
glugă detașabilă
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat la nivelul pieptului 
buzunar cu fermoar aplicat pe interior la nivelul pieptului în vederea personalizării
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente de contrast (exceptând culoarea 01)
fleece interior cu finisaj antiscămoșare

jachetă softshell pentru copii

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; membrană TPU; Micro fleece, 
100 % poliester, impermeabilitate 14 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m²/24 h

300 g/m2, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm,10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm
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PACIFIC 3 in 1 533 PACIFIC 3 in 1 534

01 0736 44

DUO

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

3 IN 1 

01 0736 44

utilizare multiplă 3 în 1
Jacheta exterioară:
croială cambrată
fermoar impermeabil cu protecție pentru bărbie
glugă detașabilă cu vârf întărit
șnur elastic aplicat la glugă și la tivul inferior
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu bordură și fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat la nivelul pieptului 
cusături impermeabile
acces în vederea personalizării în partea laterală 
a căptușelii
elemente contrastante

Fleece interior: 
jachetă interioară din fleece detașabilă
fermoar modelat pe toată lungimea
buzunare cu bordură
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
elemente contrastante
tratament antiscămoșare pe ambele părți

jachetă de damă

Jacheta exterioară: pânză, 100 % poliester, interior TPU laminat alb, 
impermeabilitate 8 000 mm, imperrespirabilitate 5 000 g vapori/m²/24h

130 g/m², 
Fleece interior: 100 % poliester, tratament anti-scămoșare pe ambele laturi; 

220 g/m2, XS - 2XL

utilizare multiplă 3 în 1
Jacheta exterioară:
fermoar impermeabil cu protecție pentru bărbie
glugă detașabilă cu vârf întărit
șnur elastic aplicat la glugă și la tivul inferior
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sis-
temul velcro
buzunare cu bordură și fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat la nivelul pieptului 
cusături impermeabile
acces în vederea personalizării în partea laterală 
a căptușelii
elemente contrastante

Fleece interior: 
jachetă interioară din fleece detașabilă
fermoar modelat pe toată lungimea
buzunare cu bordură
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
elemente contrastante
tratament antiscămoșare pe ambele părți

jachetă pentru bărbați

Jacheta exterioară: pânză, 100 % poliester, interior TPU laminat alb, 
impermeabilitate 8 000 mm, imperrespirabilitate 5 000 g vapori/m²/24h

130 g/m², 
Fleece interior: 100 % poliester, tratament anti-scămoșare pe ambele laturi; 

220 g/m2, S - 3XL
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NANO 531

NANO 532

NANOTEX® RESISTS SPILLS

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

01 02 0736

01 01624444 62 0101

01 02 0736

01 01624444 62 0101

jachetă softshell pentru bărbaţi

jachetă softshell de damă

softshell cu membrană în trei straturi
textură de softshell bine realizată 
finisaj Nanotex® impermeabil
fermoar spiralat pe toată lungimea cu clapă
glugă cu șnur
gluga și tivurile mânecilor se pot ajusta prin sistem velcro
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat la nivelul pieptului 
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente contrastante

softshell cu membrană în trei straturi
textură de softshell bine realizată 
finisaj Nanotex® impermeabil
croială cambrată
fermoar spiralat pe toată lungimea cu clapă
glugă cu șnur
gluga și tivurile mânecilor se pot ajusta prin sistem velcro
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat la nivelul pieptului 
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente contrastante

Softshell: 100 % poliester finisaj Nanotex®; membrană TPU; micro fleece 
perforat, 100 % poliester, impermeabilitate 5 000 mm, imperrespirabilitate 600 g/m²/24 h

280 g/m2, S - 3XL

Softshell: 100 % poliester finisaj Nanotex®; membrană TPU; micro fleece 
perforat, 100 % poliester, impermeabilitate 5 000 mm, imperrespirabilitate 600 g/m²/24 h

280 g/m2, XS - 2XL

Materialul, cu certificare garantată, a fost transformat fundamental prin nanotehnologie, 
căpătând astfel proprietăți hidrofuge,  durabilitate extinsă, imperrespirabilitate, în timp ce își 
menține senzația de moliciune. Când lichidul intră în contact cu materialul, în loc să pătrundă în 
fibre, acesta se adună la loc într-un strop și ricoșează de pe material, fără a lăsa semne.
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COOL 515

COOL 514

WINDY 524

01

44

02

62

92

36

07

36

44

36

01 02 05* 06 91 0790

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

WINDPROOF

UNISEX

44 62 36 3636

01

44

02

62

92

36

07

36

44

3644 62 36 3636

VISION 517

VISION 516

00*

BODY WARMER 509

01 02 07

00
*

01 02 06 07

36

62 6236

59

36 36

00* 01 02 0736

62 6236

59

36

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

SOFTSHELL

SOFTSHELL

MEN’S

ELASTANE

ELASTANE

62 6236 36 36

62 6236 00 36

3636 3636
01
01

01
01

softshell cu membrană în trei straturi
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea
șnur elastic aplicat la glugă și la tivul inferior
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu bordură și fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat la nivelul pieptului , cu fermoar ascuns în cusătura despărțitoare
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente de contrast și reflectorizante

jachetă pentru bărbaţi

softshell cu membrană în trei straturi
croială cambrată
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea
șnur elastic aplicat la glugă și la tivul inferior
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu bordură și fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat la nivelul pieptului , cu fermoar ascuns în cusătura despărțitoare
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente de contrast și reflectorizante

jachetă de damă

Softshell: 100 % poliester, membrană TPU
impermeabilitate 5 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m²/24 h

210 g/m², S - 3XL

Softshell: 100 % poliester, membrană TPU
impermeabilitate 5 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m²/24 h

210 g/m², S - 2XL

material ușor, anti-vânt
fermoar spiralat pe toată lungimea  
glugă ascunsă în interiorul gulerului
șnur elastic aplicat la glugă și la tivul inferior
buzunare cu bordură
săculeț separat, cu fermoar,  în care se depozitează jacheta

jachetă unisex

Pânză, 100 % poliester, finisaj PA
S - 3XL

softshell cu două straturi
fermoar spiralat pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
buzunare cu fermoar ascunse în cusături despărțitoare
elemente contrastante
fleece interior cu finisaj antiscămoșare

vestă softshell pentru bărbaţi

softshell cu două straturi
croială cambrată
fermoar spiralat pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
buzunare cu fermoar ascunse în cusături despărțitoare
elemente contrastante
fleece interior cu finisaj antiscămoșare

vestă softshell de damă

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; Fleece, 100 % poliester
280 g/m², S - 3XL

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; Fleece, 100 % poliester
280 g/m², XS - 2XL

fermoar modelat pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
buzunare cu bordură
2 buzunare aplicate pe interior la nivelul pieptului
partea din spate este curbată și puțin alungită
acces în vederea personalizării în partea laterală a căptușelii
elemente contrastante
căptușeală din fleece cu finisaj antiscămoșare

vestă pentru bărbaţi

Rip Stop, 100 % poliamidă, strat interior argintiu;
căptușeală: fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare

300 g/m², S - 3XL
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Jachetele, tricourile și uniformele utilizate în ultimul 
secol ca articole sportive au fost supuse unor 
reguli stricte prin prisma metodei de confecționare 
și materialelor folosite. Pe măsură ce sportul 
a devenit o parte integrantă a stilului de viață 
modern, o evadare din stresul cotidian - un mod 

de a relaxa atât corpul cât și mintea – articolele 
sportive au suferit îmbunătățiri.  Caracteristici 
precum confortabil, imperrespirabil și funcțional 
sunt cele care determină utilizarea crescândă a 
materialelor de ultimă generație, cu capacitate de 
uscare rapidă și imperrespirabile.

ACTIVE
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RECYCLED

RECYCLED

CHANCE 810

CHANCE 811

00* 01

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

FLAT

FLAT

COOL

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

NEW PRODUCT

LABEL FREE

NEW PRODUCT

LABEL FREE

NE

M1 M2 M3 M9

00* 01 M1 M2 M3 M9

poliester reciclat certificat
material cu capacitate de uscare rapidă
fără etichetă - pregătit de rebranding 
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
cusături plate la nivelul umerilor
tivul gulerului este din același material de bază
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
cusături decorative
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

tricou pentru bărbați

poliester reciclat certificat
material cu capacitate de uscare rapidă
fără etichetă - pregătit de rebranding 
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială lejeră ce prezintă cusături laterale
cusături plate la nivelul umerilor
tivul gulerului este din același material de bază
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază 
mâneci tip kimono
cusături decorative
marginea inferioară este curbată
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

tricou de damă

Interlock pique, 100 % micro poliester reciclat
140 g/m², S - 3XL

Interlock pique, 100 % micro poliester reciclat
140 g/m², XS - 2XL
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FANTASY 124

FANTASY 140

FANTASY 147

00* 01 02 05* 44 9516 04 0790 88 91

00* 01 02 05* 44 95 0790 88 91 89

00* 01 02 05* 44 9516 04 0790 88 91 89

MEN’S

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

EXTRA DRY

EXTRA DRY

EXTRA DRY

material cu capacitate de uscare rapidă
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
cusături laterale
guler cu o croială deosebită
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

tricou pentru bărbați

material cu capacitate de uscare rapidă
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială cambrată ce prezintă cusături laterale
tivul îngust al gulerului este confecționat din acelaşi material de bază
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același material de bază
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

tricou de damă

material cu capacitate de uscare rapidă
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
cusături laterale
guler cu o croială deosebită
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

tricou pentru copii

Interlock pique, 100 % poliester
150 g/m2, S - 3XL

Interlock pique, 100 % poliester
150 g/m2, XS - 2XL

Interlock pique, 100 % poliester
150 g/m2, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm
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DESTINY 175

DESTINY 176

00* 01 02 05* 07889092

00* 01 02 05* 07889092 89

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

FLAT

FLAT

COOL

COOL

ELASTANE

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

STICKER 

STICKER 

12

12

RACER 167

PRIDE 168

00* 36 01 44 07 8990

00* 36 01 44 0790

WOMEN’S

UNISEX

EXTRA DRY

EXTRA DRY

VICTORY 217

00* 01 0702 62

UNISEX

EXTRA DRY

tricou pentru bărbați

tricou de damă

material elastic neted cu capacitate de uscare rapidă
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
cusături decorative plate
tivul îngust al gulerului este confecționat din acelaşi material de bază
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în culoare contrastantă
mâneci scurte de tip raglan
partea din spate este curbată și puțin alungită
sticker detașabil

material elastic neted cu capacitate de uscare rapidă
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială “slim fit” ce prezintă cusături laterale
cusături decorative plate
tivul îngust al gulerului este confecționat din acelaşi material de bază
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire pe spate în culoare contrastantă
mâneci scurte de tip raglan
partea din spate este curbată și puțin alungită
sticker detașabil

Single Jersey, 95 % micro poliester, 5 % elastan
160 g/m², S - 3XL

Single Jersey, 95 % micro poliester, 5 % elastan
160 g/m², XS - 2XL

CUSĂTURI PLATE
Cusătură de acoperire cu două laturi, plată, ce asigură un nivel maxim de confort.

material neted cu capacitate de uscare rapidă
croială cambrată ce prezintă cusături laterale
modelul prezintă bretele racerback
guler rotund cu decolteu adânc
gulerul și răscroiala mânecilor sunt finisate din acelaşi material precum cel de bază
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

maieu de damă

material neted cu capacitate de uscare rapidă
cusături laterale
tivul gulerului este din același material de bază
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr
mâneci lungi 
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

tricou unisex

Double Face, 100 % poliester
130 g/m2, XS - 2XL

Double Face, 100 % poliester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL doar în culoarea 00)

material cu capacitate de uscare rapidă
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
cusături laterale
guler din material raiat 1:1
fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

tricou polo unisex

Interlock pique, 100 % poliester
150 g/m2, S - 3XL
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DIRECT 417

DIRECT 418

00* 01 02 07

00* 01 02 07

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

ELASTANE

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

STICKER 

STICKER 

12

12

STICKER LABEL

WARM

WARM

stretch fleece pentru bărbaţi

stretch fleece de damă

material elastic neted cu capacitate de uscare rapidă
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială dreaptă cu părți laterale
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea
glugă cu protecție pentru bărbie
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire
mâneci raglan
buzunare cu fermoar
prevăzut cu bandă elastică
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente de contrast (exceptând culoarea 01)
sticker detașabil

material elastic neted cu capacitate de uscare rapidă
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială ajustată prin părți laterale
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea
glugă cu protecție pentru bărbie
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire
mâneci raglan
buzunare cu fermoar
prevăzut cu bandă elastică
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente de contrast (exceptând culoarea 01)
sticker detașabil

Stretch fleece, 95 % micro poliester, 5 % elastan
240 g/m², S - 3XL

Stretch fleece, 95 % micro poliester, 5 % elastan
240 g/m², XS - 2XL

Etichetă sub formă de sticker, ce poate fi îndepărtat cu ușurință.
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REST 614

REST 615

00* 01

NE

02 0712*

00* 01 02 0712*

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 75 % bumbac, 25 % viscoză

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială ușor conică a cracului
banda de la nivelul taliei este din material raiat 2:2 cu adaos de 5% elastan, ajustabilă cu șnur
buzunare înclinate
banda din partea inferioară a pantalonilor este din material raiat cu adaos de 5 % elastan
cusături decorative
interior nepieptănat

pantaloni pentru bărbaţi

pantaloni de damă

French terry, interior nepieptănat
80 % bumbac, 20 % poliester

280 g/m², S - 3XL

ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială ușor conică a cracului
banda de la nivelul taliei este din material raiat 2:2 cu adaos de 5 % elastan, ajustabilă cu șnur
buzunare înclinate
banda din partea inferioară a pantalonilor este din material raiat cu adaos de 5 % elastan
cusături decorative
interior nepieptănat

French terry, interior nepieptănat
80 % bumbac, 20 % poliester

280 g/m², XS - 2XL
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BREEZE 820

MILES 612

MILES 613

00* 01 02 05* 07

00* 01 02 05* 07

00* 01 02 05* 07

MEN’S

EXTRA DRY

EXTRA DRY

KIDS

MEN’S

EXTRA DRY

12

12

COMFORT 607

COMFORT 608

COMFY 611

00* 01 02 05*

00* 01 02 05* 0712*

01 02 05*12*

MEN’S

WOMEN’S

KIDS

FAMILY

FAMILY

MEN’S

12*

material impermeabil, imperrespirabil în culoare fluorescentă
ideal pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
cusături laterale
cusături la nivelul umerilor plasate frontal
tivul gulerului este din același material de bază
răscroiala mânecilor este finisată din acelaşi material precum cel de bază
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

top pentru bărbaţi

material cu capacitate de uscare rapidă
ideali pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
lungime deasupra genunchilor
talie elastică, ajustabilă cu șnur
buzunar mic pe interior
buzunare laterale
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

pantaloni scurţi pentru bărbaţi

material cu capacitate de uscare rapidă
ideali pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
lungime deasupra genunchilor
talie elastică, ajustabilă cu șnur
buzunar mic pe interior
buzunare laterale
material potrivit pentru sublimare (doar pentru culorile deschise)

pantaloni scurţi pentru copii

Interlock pique, 100 % poliester
150 g/m2, XS - 2XL

Interlock pique, 100 % micro poliester
150 g/m2, S - 3XL

Interlock pique, 100 % micro poliester
150 g/m2, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

pantaloni pentru bărbaţi/copii

pantaloni de damă

pantaloni scurți pentru bărbați

ideali pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială dreaptă
talie elastică, ajustabilă cu șnur
buzunare laterale

ideali pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială dreaptă
talie lată elastică, ajustabilă cu șnur

French terry, interior nepieptănat
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m², S - 3XL, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm

French terry, interior nepieptănat
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m², XS - 2XL

ideali pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială dreaptă
talie elastică, ajustabilă cu șnur
buzunare laterale cu bordură

French terry, interior nepieptănat
65 % bumbac, 35 % poliester

300 g/m², S - 3XL

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

118 119



BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

00* 01 02

00* 01 0212*

00* 01 02 0712*

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

colanți de damă

pantaloni de damă

fustă de damă

* Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 80 % bumbac, 15 % viscoză, 5 % elastan

materialul elastic conferă stabilitate formei
ideali pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială slim fit fără cusături laterale
talie elastică  

materialul elastic conferă stabilitate formei
ideali pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
croială dreaptă
talie lată elastică
buzunare înclinate
tivul inferior este prevăzut cu bandă elastică

2 în 1 - fustă cu pantaloni scurți pe interior
materialul elastic conferă stabilitate formei
ideală pentru activități sportive și cele desfășurate în timpul liber
fustă scurtă, cu croială în A
talie lată elastică, ajustabilă cu șnur

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
190 g/m2, XS - 3XL

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
200 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan
200 g/m2, XS - XL

120 121



Șepcile fac parte dintr-o tendință existentă
de peste 150 de ani, fiind inițial un element
complementar uniformelor de baseball, ce protejau
jucătorii de razele solare. Aceste șepci, cu logo-ul

echipei, s-au răspândit inițial în rândul fanilor și 
apoi în garderoba tuturor celorlalți. Astăzi, șepcile 
sunt produse sub multe forme și dimensiuni -  cu 
cozorocul drept sau arcuit - și sunt încă la modă.

ȘEPCI & EȘARFE

122 123



6P 305

6P KIDS 303

5P 307

00* 67 01 02 05* 14 15 44 0609 163962 04 1108 1307 43

00* 01 02 05* 15 9262 04 11 07 30 64

00* 01 02 05* 14 16 0408 07

A2

0609 1125 4467

UNISEX

KIDS

UNISEX

25 92

șapcă unisex

şapcă pentru copii

șapcă unisex

model cu 6 paneluri
2 paneluri frontale îmbinate
cozoroc cusut, ușor curbat 
găuri de ventilație cusute
bandă absorbantă a transpirației
mărime ajustabilă prin cataramă

model cu 6 paneluri
2 paneluri frontale îmbinate
cozoroc cusut, ușor curbat 
găuri de ventilație cusute
bandă absorbantă a transpirației
mărime ajustabilă prin sistem velcro

Twill pieptănat, 100 % bumbac
340 g/m2, mărime reglabilă

Twill pieptănat, 100 % bumbac
340 g/m2, mărime reglabilă

model cu 5 paneluri
panel frontal îmbinat
cozoroc cusut, ușor curbat 
găuri de ventilație cusute
bandă absorbantă a transpirației
mărime ajustabilă prin cataramă

Twill pieptănat, 100 % bumbac
340 g/m2, mărime reglabilă
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6P RAP 302

5P RAP 301

00* 01 02 05* 0725

00* 01 02 05* 11 07 6425 0609 92 96 40

UNISEX

UNISEX

șapcă unisex

șapcă unisex

model cu 6 paneluri
2 paneluri frontale îmbinate
cozoroc drept cusut
găuri de ventilație cusute
bandă absorbantă a transpirației
mărime ajustabilă prin intermediul capselor
sticker detașabil pe cozoroc

Twill pieptănat, 100 % bumbac
340 g/m2, mărime reglabilă

model cu 5 paneluri
panel frontal îmbinat
cozoroc drept cusut
găuri de ventilație cusute
bandă absorbantă a transpirației
mărime ajustabilă prin intermediul capselor
sticker detașabil pe cozoroc

Twill pieptănat, 100 % bumbac
340 g/m2, mărime reglabilă

126 127



SUNVISOR 310

LATINO 324

CAMO LATINO C24

00* 01 02 05* 04 07

00* 01 02 05* 070951

32 33 34

UNISEX

UNISEX

UNISEX

CLASSIC 304

00* 01 02 05* 070615 04

UNISEX

6P SANDWICH 306

00*

0202
67
00

01

0808
0200*

00

05*00*

00

0600*

00

16
00

04

0101
08

0101
2700*

00

0700*

00

00*

00

25

UNISEX

șapcă unisex

şapcă unisex

șapcă unisex

cozoroc cusut, ușor curbat 
bandă din frotir absorbantă a transpirației
mărime ajustabilă prin închizătoare din plastic

croială în stil “militar”
cozoroc cusut, ușor curbat 
bandă absorbantă a transpirației
mărime ajustabilă prin sistem velcro

Twill pieptănat, 100 % bumbac
280 g/m2, mărime reglabilă

Pânză, 100 % bumbac
230 g/m2, mărime reglabilă

croială în stil “militar”
cozoroc cusut, ușor curbat 
bandă absorbantă a transpirației
mărime ajustabilă prin sistem velcro

Pânză, 100 % bumbac
230 g/m2, mărime reglabilă

pălărie unisex

găuri de ventilație cusute
bandă absorbantă a transpirației
cusături surfilate pe interior
circumferinţă 61 cm

Twill pieptănat, 100 % bumbac
260 g/m2, uni

șapcă unisex

model cu 6 paneluri
2 paneluri frontale îmbinate
cozoroc cusut, ușor curbat, cu dungă de contrast
găuri de ventilație cusute
bandă absorbantă a transpirației
mărime ajustabilă prin cataramă

Twill pieptănat, 100 % bumbac
340 g/m2, mărime reglabilă
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FANCY 329

RELAX 327

TWISTER 328

00* 01 04 07

00* 01 05* 07 64

15 44 62 11

00* 01 0415 89

8944 90

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

eșarfă unisex/pentru copii

eșarfă unisex/pentru copii

eșarfă unisex/pentru copii

croială triunghiulară
margini cusute
utilizare multiplă  
dimensiuni 68 x 68 x 96 cm

croială triunghiulară
material cu capacitate de uscare rapidă
cusătură elastică de jur împrejur
utilizare multiplă  
dimensiuni 65 x 65 x 92 cm

Single Jersey, 100 % bumbac
160 g/m2, uni

Interlock, 100 % poliester
120 g/m2, uni

croială tubulară
material cu capacitate de uscare rapidă
utilizare multiplă (variante prezentate pe ambalaj)
50 × 26 cm

Single Jersey, 100 % poliester
135 g/m2, uni
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Accesorii de acest fel fac parte din nevoile zilnice, 
servind chiar ca parte din decorul casei. Materiale 
ușoare și drepte au precedat prosoapele din ziua de
azi, cu țesăturile în buclă concepute să absoarbă
apa - și să se simtă plăcut pe piele în timp ce își

servesc scopul. În mod similar, sacoșele erau de 
asemenea simple și practice, în timp ce acum sunt 
concepute în diferite modele și culori, devenind 
un accesoriu vestimentar - și unul dintre cele mai 
populare obiecte promoționale.

FROTIR & SACOȘE
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ENERGY 912

EASYGO 922

00* 01 079092

00* 01 05* 07

93 14 44 49 89 64

9244 0410

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

SMART 911

00* 01 079244 59 49 89 6490

UNISEX

HANDY 900

00* 01 05* 0744 0410 9562 9293 49 64

UNISEX

SHOPPER 921

00* 01 0744 4905* 62 92 0410 93

UNISEX

CARRY 901

00* 01 0710 05*

UNISEX

rucsac unisex/pentru copii

rucsac unisex/pentru copii

sistem de închidere cu șnur
2 șnururi din poliester în culoarea 01
elemente reflectorizante în colțurile de jos
buzunar cu fermoar pe interior cu dimensiuni 20 x 23 cm
dimensiuni sac de sport  45 x 34 cm

sac de sport din frotir de bumbac de gramaj mediu
sistem de închidere cu șnur
2 șnururi din poliester în culoarea de bază
întărire a colțurilor cu strat dublu de material și inele de metal
buzunar cu fermoar pe interior cu dimensiuni 20 x 23 cm
dimensiuni sac de sport  47 x 37 cm

Oxford, 100 % poliester
70 - 80 g/m2, uni

Pânză, 100 % bumbac
195 g/m2, uni

sacoşă pentru cumpărături

practică și ușor de împachetat într-un săculeț textil
lungimea mânerelor este potrivită pentru purtare pe umăr sau în mână
sac mic destinat depozitării obiectelor mărunte
margini surfilate din materialul de bază
dimensiuni sacoșă  40 x 40 cm, mânere 50 x 3,5 cm

textură de pânză, 100 % poliester
40-50 g/m2, uni

sacoşă pentru cumpărături

sacoșă din frotir de bumbac de gramaj redus
practică și compactă
lungimea mânerelor este potrivită pentru purtare pe umăr sau în mână
cusătură în cruce la mânere pentru rezistență ridicată
dimensiuni sacoșă 42 x 38 cm, mânere 60 x 2,5 cm

Pânză, 100 % bumbac
90 g/m2, uni

sacoşă pentru cumpărături

sistem de închidere cu șnur
2 șnururi din poliester în culoarea 01
elemente reflectorizante în colțurile de jos
buzunar cu fermoar pe interior cu dimensiuni 20 x 23 cm
dimensiuni sacoșă 45 x 34 cm

Pânză, 100 % bumbac
 195 g/m2, uni

sacoşă pentru cumpărături

sacoșă din frotir de bumbac de gramaj ridicat
croială cu părți laterale
practică și compactă
lungimea mânerelor este potrivită pentru purtare pe umăr sau în mână
cusătură în cruce la mânere pentru rezistență ridicată
dimensiuni sacoșă 43 x 43 x 12 cm, mânere 70 x 2,5 cm

Pânză, 100 % bumbac
280 g/m2, uni
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ORGANIC HAND TOWEL 916

ORGANIC TOWEL 917

ORGANIC BATH TOWEL 918

00*

00*

00*

25 0221

25 0221

25 0221

UNISEX

UNISEX

UNISEX

ORGANIC

ORGANIC

ORGANIC

prosop

prosop

prosop de baie

bumbac obținut din culturi ecologice
frotir de gramaj ridicat
bordură dublă decorativă
material moale și foarte absorbant
etichetă ce poate fi folosită ca agățătoare
cadou potrivit pentru broderie

bumbac obținut din culturi ecologice
frotir de gramaj ridicat
bordură dublă decorativă
material moale și foarte absorbant
etichetă ce poate fi folosită ca agățătoare
cadou potrivit pentru broderie

Frotir, 100 % bumbac organic GOTS
450 g/m², 30 × 50 cm, bordură: 3,5 cm, 1,5 cm

Frotir, 100 % bumbac organic GOTS
450 g/m², 50 × 100 cm, bordură: 3,5 cm, 1,5 cm

bumbac obținut din culturi ecologice
frotir de gramaj ridicat
bordură dublă decorativă
material moale și foarte absorbant
etichetă ce poate fi folosită ca agățătoare
cadou potrivit pentru broderie
bordură: 3,5 cm, 1,5 cm

Frotir, 100 % bumbac organic GOTS
450 g/m², 70 × 140 cm
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TOWEL 450 903

BATH TOWEL 450 905

00* 25 01 02 05* 06 92 04 07A2 4944

UNISEX

UNISEX

00* 25 01 02 05* 06 92 04 07A2 4944

HAND TOWEL 350 907

TOWEL 350 908

BATH TOWEL 350 909

00* 24 05* 16 95 96 23 30 47

00* 24 05* 16 95 96 23 30 47

00* 24 05* 16 95 96 23 30 47

UNISEX

UNISEX

UNISEX

prosop

prosop de baie

frotir de bumbac de gramaj ridicat
bordură decorativă pe ambele părți
material moale și absorbant
etichetă ce poate fi folosită ca agățătoare
cadou potrivit pentru broderie

Frotir, 100 % bumbac
450 g/m2, 50 × 100 cm, bordură 3,5 cm

frotir de bumbac de gramaj ridicat
bordură decorativă pe ambele părți
material moale și absorbant
etichetă ce poate fi folosită ca agățătoare
cadou potrivit pentru broderie

Frotir, 100 % bumbac
450 g/m2, 70 × 140 cm, bordură 3,5 cm

Puteți regăsi produse din frotir de bambus la pagina 197, la secțiunea MALFINI Premium®

PRODUSE DIN FROTIR DE BAMBUS

prosop

prosop

prosop de baie

frotir de bumbac de gramaj mediu
material moale și absorbant
etichetă ce poate fi folosită ca agățătoare
cadou potrivit pentru broderie

frotir de bumbac de gramaj mediu
material moale și absorbant
etichetă ce poate fi folosită ca agățătoare
cadou potrivit pentru broderie

frotir de bumbac de gramaj mediu
material moale și absorbant
etichetă ce poate fi folosită ca agățătoare
cadou potrivit pentru broderie

Frotir, 100 % bumbac
350 g/m2, 30 × 50 cm

Frotir, 100 % bumbac
350 g/m2, 50 × 100 cm

Frotir, 100 % bumbac
350 g/m2, 70 × 140 cm
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Căutați articole de îmbrăcăminte cu o croială simplă, 
dar de calitate, la un preț avantajos? Atunci Piccolio 
este alegerea potrivită pentru dvs. În plus, fiecare 
articol din această colecție este adaptat în așa fel 
încât să îl puteți utiliza cu ușurință pentru branding 
și publicitate. De aceea, toate produsele poartă o 

etichetă detașabilă. Veți putea oferi cu ușurință un 
stil corporativ tricourilor, tricourilor polo, hanoracelor 
și accesoriilor noastre, le veți putea adapta la 
evenimente sportive sau culturale sau veți putea crea 
propriul brand în nuanțe la modă.
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PARADE P71

PAINT P73

PEAK P74

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

00 03* 12* 01 02 05 06 04 07

00 03* 12* 28 2967 01 02 93 0560 14 15 44

16

06

92 04 11 07 40 64

00 01 02 05 92 07

croială tubulară
tivul gulerului este confecţionat 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
etichetă detașabilă

Tricou unisex

croială tubulară
tivul gulerului este confecţionat 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
etichetă detașabilă

Tricou unisex

croială tubulară
tivul gulerului este confecţionat 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
etichetă detașabilă

Tricou unisex

Single Jersey, 100 % bumbac 
135 g/m2, XS - 4XL

Single Jersey, 100 % bumbac
150 g/m2, XS - 4XL

Single Jersey, 100 % bumbac 
175 g/m2, XS - 4XL

* Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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PIXEL P81

PELICAN P72

PROGRESS LS P75

00 01 44 90 91

00 01 05 15 1692 04 07 40 64

00 03* 12* 01 02 05 0706

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

TEAR OFF

KIDS

EXTRA DRY

* Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză; culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

material neted cu capacitate de uscare rapidă
cusături laterale
tivul gulerului este confecţionat 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
ideal pentru activităţi sportive și cele desfășurate în timpul liber
etichetă detașabilă

Tricou unisex

cusături laterale
tivul gulerului este confecţionat 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
etichetă detașabilă

tricou pentru copii

croială tubulară
tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din acelaşi material de bază
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci lungi
etichetă detaşabilă

Tricou unisex

Double Face, 100 % poliester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL doar pentru culoarea 00)

Single Jersey, 100 % bumbac
4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm 

135 g/m2

Single Jersey, 100 % bumbac
150 g/m2, XS -3XL (3XL doar pentru culorile 00, 01)
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JOY P21

JOY P22

ZERO P41

00 01 02 05 15 44 07

00 01 02 05 44 07 40

00 12* 01 02 05 06 07

UNISEX

TEAR OFF

TEAR OFF

MEN’S

DUO

TEAR OFF

WOMEN’S

DUO

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

cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1
fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
etichetă detașabilă

tricou polo pentru bărbaţi

model cambrat ce prezintă cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1
fentă îngustă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
etichetă detașabilă

tricou polo de damă

croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
tivul inferior, tivul de la guler și manșetele sunt din material raiat 1:1 cu 5 % elastan
interior nepieptănat
etichetă detașabilă

hanorac unisex

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
170 g/m2, S - 4XL (4XL doar pentru culorile 00, 01)

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
170 g/m2, S - 3XL (3XL doar pentru culorile 00, 01)

French terry, interior nepieptănat, 
50 % bumbac, 50 % poliester

260 g/m2, XS - 3XL
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SUNSHINE P31

00 01 02 05 06 62 04 11 07

UNISEX

TEAR OFF

BUBBLE P93

BLOOM P91BEETLE P92

00 10 01 05 15 1692 04 07

00 10 01 05 15 1692 04 0700 10 01 15 16 04 07 40

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

KIDS

model cu 6 paneluri
2 paneluri frontale îmbinate
cozoroc cusut, ușor curbat 
găuri de ventilaţie cusute
bandă absorbantă a transpiraţiei
mărime ajustabilă prin sistem velcro
etichetă detașabilă

şapcă unisex

Twill, 100 % bumbac, 
155 g/m², mărime reglabilă

practică și compactă
lungimea mânerelor este potrivită pentru purtare pe umăr sau în mână
cusătură în cruce la mânere pentru rezistenţă ridicată
etichetă detașabilă
dimensiuni sacoșă 37 x 28 cm, mânere 60 x 2,5 cm

sacoșă pentru cumpărături

practică și compactă
lungimea mânerelor este potrivită pentru purtare pe umăr sau în mână
cusătură în cruce la mânere pentru rezistenţă ridicată
etichetă detașabilă
dimensiuni sacoșă 45 x 40 cm, mânere 70 x 2,5 cm

sacoșă pentru cumpărături

sistem de închidere cu șnur
2 șnururi din poliester în culoarea 01
întărire a colţurilor cu strat dublu de material și inele de metal
etichetă detașabilă
dimensiuni sac de sport  47 x 36 cm

rucsac

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă
90 g/m², uni

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă
90 g/m², uni

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă
90 g/m², uni
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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 într-
un 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.
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MERINO
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
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

01 21

01 21

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

WOMEN’S

MEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

12

12

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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FLASH 260

FLASH 261

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

cămaşă pentru bărbaţi

cămaşă de damă

Pânză
73 % bumbac, 24 % 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
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DYNAMIC 262

DYNAMIC 263

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

cămaşă pentru bărbaţi

cămaşă de damă

Pânză
73 % bumbac, 24 % 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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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

169



170

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
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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

0021 27 26

UNISEX

BAMBOO BATH TOWEL 952

0021 27 26

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
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Echipamentele de muncă nu sunt concepute 
doar în urma exigențelor profesioniștilor care le 
poartă în fiecare zi. Tendințele în modă domină și în 
acest segment. Nu este de mirare, la urma urmei, 
petrecem cea mai mare parte a zilei la serviciu și 
merităm să arătăm și să ne simțim bine. De aceea 
continuăm să împingem limitele, dedicându-
ne design-ului, îmbunătățirii calității, stilului, 
funcționalității și, mai presus de toate, siguranței 
mărcii Rimeck.

Linia noastră HIGH VISIBILITY este ideală acolo unde 
siguranța la vizibilitate redusă este de o importanță 
capitală. La urma urmei, calitățile sale sunt certificate 
conform standardelor europene. În plus, noua colecție 
VERTEX este exemplul perfect al modului în care nevoile 
clienților sunt reflectate în produsele noastre. Nu am 
lăsat nimic la voia întâmplării atunci când le-am conceput 
și nu am permis niciun compromis. Așadar, indiferent de 
ceea ce experimentați la locul de muncă, veți aprecia 
rezistența, design-ul inteligent și materialele tehnice.
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VERTEX W55

VERTEX W07

SHIELD A99

MEN’S

NEW PRODUCT

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

UNISEX

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

0194 93 23

ANTIPILLING

0194 93 23

01
EN 14404 + A1
(type 2 only with W07, W08, W09)

1

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

NE

softshell călduros cu membrană din 3 straturi
zonă termoizolantă în partea din spate
fermoar pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie și clapetă
glugă detașabilă, reglabilă, cu căptușeală
șnur elastic aplicat la glugă și la tivul inferior
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu fermoar spiralat impermeabil
buzunare cu fermoar la nivelul pieptului
buzunar aplicat pe interior la nivelul pieptului
acces în vederea personalizării în partea laterală a căptușelii
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente de contrast
fleece interior cu finisaj antiscămoșare

jachetă softshell de iarnă pentru bărbaţi

finisaj anti-murdărire
talie elastică curbată
clin la îmbinarea pantalonilor cu 6% elastan
10 buzunare multifuncționale
buzunare genunchiere
ventilație spate genunchi
inel D din plastic
buclă pentru unelte
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01
elemente de contrast
pantalonii pot fi alungiți

pantaloni de lucru pentru bărbaţi

genunchiere unisex

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; membrană TPU; Micro fleece: 100 % poliester, 
tratament anti-scămoșare; vată de umplutură, căptușeală: 100 % poliester
impermeabilitate 10 000 mm, imperrespirabilitate 4 000 g/m²/24 h

320 g/m2, S - 3XL

Oxford, 66 % poliamidă, 34 % bumbac, finisaj anti-murdărire, CORDURA® 100 % poliamidă
310 g/m2, 210 g/m² CORDURA®

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; lungime extinsă - 48, 50, 52, 54, 56, 58

ușor, cu formă ergonomică
de introdus în buzunarele de la nivelul genunchilor
potrivit pentru muncă, ca suport în genunchi
protecție anti-penetrare

100 % polietilena, uni,1 buc. = 1 pereche, 170 x 240 mm (poate fi alungit)
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VERTEX CAMO W56

VERTEX CAMO W09

MEN’S

NEW PRODUCT

C1 C2

C1 C2

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

NEW PRODUCT

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

NE

finisaj anti-murdărire
talie elastică curbată
clin la îmbinarea pantalonilor cu 6% elastan
10 buzunare multifuncționale
buzunare genunchiere
ventilație spate genunchi
inel D din plastic
buclă pentru unelte
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01
elemente de contrast
pantalonii pot fi alungiți

jachetă softshell de iarnă pentru bărbaţi

pantaloni de lucru pentru bărbaţi

Pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac, finisaj anti-murdărire, CORDURA® 100 % poliamidă 
280 g/m², 210 g/m² CORDURA®

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; lungime extinsă - 48, 50, 52, 54, 56, 58

softshell călduros cu membrană din 3 straturi
zonă termoizolantă în partea din spate
fermoar pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie și clapetă
glugă detașabilă, reglabilă, cu căptușeală
șnur elastic aplicat la glugă și la tivul inferior
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu fermoar spiralat impermeabil
buzunare cu fermoar la nivelul pieptului
buzunar aplicat pe interior la nivelul pieptului
acces în vederea personalizării în partea laterală a căptușelii
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente de contrast
fleece interior cu finisaj antiscămoșare

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; membrană TPU; 
Micro fleece: 100 % poliester, tratament anti-scămoșare;
vată de umplutură, căptușeală: 100 % poliester
impermeabilitate 10 000 mm, imperrespirabilitate 4 000 g/m²/24 h

320 g/m2, S - 3XL
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VERTEX W08

VERTEX W41

01

MEN’S

NEW PRODUCT

94 93 23

MEN’S

NEW PRODUCT

ELASTANE

WARM

EXTRA DRY

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

ANTI-SOILING

A8 A9

40°
WASH

30°
WASH

NE

finisaj anti-murdărire
talie elastică curbată
clin la îmbinarea pantalonilor cu 6% elastan
10 buzunare multifuncționale
buzunare genunchiere
ventilație spate genunchi
inel D din plastic
buclă pentru unelte
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01 (doar la culoarea A9)
elemente de contrast
pantalonii pot fi alungiți

blugi de muncă pentru bărbaţi

stretch fleece pentru bărbaţi

Twill, 100 % bumbac, finisaj anti-murdărire, CORDURA® 100 % poliamidă (doar la culoarea A9)
430 g/m², 210 g/m² CORDURA®

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; lungime extinsă - 48, 50, 52, 54, 56, 58

material elastic neted cu capacitate de uscare rapidă
croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire
mâneci raglan
manșete cu orificiu pentru degetul mare
buzunare cu fermoar
prevăzut cu bandă elastică
elemente contrastante
agățătoare

Stretch fleece, 95 % micro poliester, 5 % elastan
280 g/m2, S - 3XL
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RANGER W53

0201 9401

WOODY W51

0201 9401
01 01

01 01

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

RANGER W54

0201 9401

WOODY W52

0201 9401

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

fermoar modelat pe toată lungimea cu clapă
falduri pe spate
8 buzunare multifuncționale
buzunare cu clapă în partea de jos și buzunare cu fermoar și bordură
manșetele sunt din material raiat cu 3 % adaos de elastan
tivul din partea inferioară prezintă bandă elastică
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante

Jachetă de lucru pentru bărbaţi

Twill, 100 % bumbac
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

buzunarele 

multifuncționale 

prezintă sistem 

de închidere - 

pentru telefon, creioane, 

obiecte personale

gulerul și clapa 

buzunarului au sistem 

de închidere cu capse

agățătoare

material CORDURA®

 la mâneci și umeri

buzunarele 

multifuncționale 

prezintă sistem de 

închidere - pentru 

telefon, creioane, 

obiecte personale

gulerul ridicat și clapa 

buzunarului au sistem

 de închidere cu capse

agățătoare

fermoar modelat pe toată lungimea cu clapă și protecție pentru bărbie
7 buzunare multifuncționale
buzunare cu clapă în partea de jos și buzunare cu fermoar și bordură
buzunar la nivelul mânecii
manșetele sunt din material raiat cu 3 % adaos de elastan
tivul din partea inferioară poate fi ajustat prin capse în părțile laterale
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01

Jachetă de lucru pentru bărbaţi

fermoar modelat pe toată lungimea cu clapă și protecție pentru bărbie
6 buzunare multifuncționale
buzunare cu clapă în partea de jos și buzunare cu fermoar și bordură
tivul din partea inferioară poate fi ajustat prin capse în părțile laterale
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01

Vestă de lucru pentru bărbaţi

Pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac 
CORDURA® 100 % poliamidă

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62fermoar modelat pe toată lungimea cu clapă

falduri pe spate
8 buzunare multifuncționale
buzunare cu clapă în partea de jos și buzunare cu fermoar și bordură
tivul din partea inferioară prezintă bandă elastică
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante

Vestă de lucru pentru bărbaţi

Twill, 100 % bumbac
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

buzunarele 

multifuncționale prezintă 

sistem de închidere - 

pentru telefon, creioane, 

obiecte personale

gulerul și clapa 

buzunarului au sistem 

de închidere cu capse

agățătoare

material CORDURA® la umeri

buzunarele 

multifuncționale 

prezintă sistem 

de închidere - pentru 

telefon, creioane, 

obiecte personale

gulerul ridicat și clapa 

buzunarului au sistem 

de închidere cu capse

agățătoare

Pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac 
CORDURA® 100 % poliamidă

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RANGER W04

0201 9401

WOODY W02

0201 9401

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

RANGER W03

0201 9401

WOODY W01

0201 9401
01 01

01 01

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

Pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac 
CORDURA® 100 % poliamidă

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac 
CORDURA® 100 % poliamidă

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

buclă pentru unelte

buzunare 

multifuncționale - pentru 

telefon, ruletă, creioane, 

obiecte personale

Material CORDURA® 

la genunchi și buzunare

bretele elastice reglabile

talie ajustabilă cu nasturi

Salopetă pentru bărbaţi

talie cu elastic în spate
sistem de închidere cu nasturi în lateral
bretele reglabile prin închizătoare cu cataramă și inserții elastice
14 buzunare multifuncționale
material întărit la nivelul genunchilor  
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
buclă pentru unelte
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01

Salopetă pentru bărbaţi

talie cu elastic în spate
sistem de închidere cu nasturi în spate
bretele reglabile prin închizătoare cu cataramă și inserții elastice
8 buzunare multifuncționale
material întărit la nivelul genunchilor și în partea posterioară 
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
buclă pentru unelte
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante

Twill, 100 % bumbac
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

bretele elastice reglabile

talie ajustabilă cu nasturi

buclă pentru unelte

material în dublu strat la nivelul 

genunchilor 

și posterior

buzunare multifuncționale - 

pentru telefon, ruletă, creioane, 

obiecte personale

Pantaloni de lucru pentru bărbaţi

talie cu elastic în lateral
7 buzunare multifuncționale
material întărit la nivelul genunchilor și în partea posterioară 
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
buclă pentru unelte
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante

buclă pentru unelte

material în dublu strat 

la nivelul genunchilor 

și posterior

buzunare 

multifuncționale - pentru 

telefon, ruletă, creioane, 

obiecte personale

Twill, 100 % bumbac
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

buclă pentru unelte

Material CORDURA®

la genunchi și buzunare

buzunare 

multifuncționale - pentru 

telefon, ruletă, creioane, 

obiecte personale

Pantaloni de lucru pentru bărbaţi

talie cu elastic în lateral
10 buzunare multifuncționale
material întărit la nivelul genunchilor  
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
buclă pentru unelte
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01
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RANGER W06

0201 9401

WOODY W05

0201 9401

MEN’S

MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

Pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac 
CORDURA® 100 % poliamidă

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Pantaloni scurţi pentru bărbaţi

talie cu elastic în lateral
10 buzunare multifuncționale
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
buclă pentru unelte
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01

Pantaloni scurţi pentru bărbaţi

talie cu elastic în lateral
7 buzunare multifuncționale
material întărit în partea posterioară
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
buclă pentru unelte
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante

buclă pentru unelte

material în dublu strat la nivelul 

posteriorului

buzunare multifuncționale - pentru 

telefon, ruletă, creioane, 

obiecte personale

Twill, 100 % bumbac
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

buclă pentru unelte

material CORDURA®

la nivelul buzunarelor

buzunare multifuncționale - pentru 

telefon, ruletă, creioane, 

obiecte personale
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RESIST LS R05

RESIST R01

RESIST R02

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07 47

60°
COLOR

95°
WHITE

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

UNISEX

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

RESIST HEAVY R03

RESIST HEAVY R04

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

În timpul procesului de confecționare a produselor din bumbac, spațiul dintre fibre este redus, fapt ce elimină riscul 
îngustării prin intrarea la apă a materialului, pe durata ciclului de spălare sau uscare. Acest proces permite ca produsul 
finit să fie spălat la temperaturi ridicate pentru a elimina impuritățile și bacteriile.

BUMBAC PRE-SHRUNK

bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
poate fi spălat la o temperatură de maxim 95 °C (alb) și 60 °C (color)
cusături laterale
gulerul este finisat din material raiat 1:1
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci lungi cu manșete
manșetele sunt confecționate din material raiat 1:1

tricou unisex

bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
poate fi spălat la o temperatură de maxim 95 °C (alb) și 60 °C (color)
cusături laterale
gulerul este finisat din material raiat 1:1
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

tricou pentru bărbaţi

tricou de damă

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

Single Jersey, 100 % bumbac pre-shrunk,
160 g/m2, S - 4XL

bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
poate fi spălat la o temperatură de maxim 95 °C (alb) și 60 °C (color)
croială cambrată ce prezintă cusături laterale
gulerul este finisat din material raiat 1:1
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci mai scurte

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

bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
poate fi spălat la o temperatură de maxim 95 °C (alb) și 60 °C (color)
cusături laterale
gulerul este finisat din material raiat 1:1
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

tricou pentru bărbaţi

tricou de damă

Single Jersey, 100 % bumbac pre-shrunk,
200 g/m2, S - 4XL

bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
poate fi spălat la o temperatură de maxim 95 °C (alb) și 60 °C (color)
croială cambrată ce prezintă cusături laterale
gulerul este finisat din material raiat 1:1
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
mâneci mai scurte

Single Jersey, 100 % bumbac pre-shrunk,
200 g/m2, S - 3XL
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RESERVE R22

RESERVE R23

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

BASE R06

RECALL R07

00 01 02 05 06 11 07

UNISEX

NEW PRODUCT

UNISEX

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

12*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

NE

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

NE

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

durabil, ideal pentru mediu de lucru
cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu două dungi decorative în relief
fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

tricou polo pentru bărbaţi

tricou polo de damă

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester  
200 g/m2, S - 3XL

durabil, ideal pentru mediu de lucru
model cambrat ce prezintă cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu două dungi decorative în relief
fentă îngustă cu cinci nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester 
200 g/m2, XS - 2XL

durabil, ideal pentru mediu de lucru
croială tubulară
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

tricou unisex

tricou unisex

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

durabil, ideal pentru mediu de lucru
croială tubulară
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr

Single Jersey, 100 % bumbac
200 g/m2, S - 3XL
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EFFECT 530

JACKET HI-Q 506

94 01 02 05 06 11 07

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 23

RIP STOP

232736 6993

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

NEW COLOUR

material cu grad ridicat de izolare 
la nivelul umerilor și coatelor, materialul este impermeabil și rezistent la uzură
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire în culoarea materialului de bază
fermoar modelat pe toată lungimea
buzunare cu fermoar modelat
mâneci prevăzute cu manșete
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
tratament antiscămoșare pe ambele părți

fleece unisex

fleece unisex

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare; 
material adiţional: pânză, 100 % poliamidă

360 g/m2, S - 3XL

material cu grad ridicat de izolare 
la nivelul umerilor, materialul este impermeabil și rezistent la uzură
fermoar modelat pe toată lungimea
buzunare cu fermoar modelat
tivul inferior este prevăzut cu bandă elastică
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare
Material adiţional: Rip Stop, 100 % poliamidă, strat interior din PU

360 g/m2, S - 3XL

Materialul este confecționat din urzeli foarte rezistente, ce se repetă în mod regulat. Acesta este întrețesut cu 
fire groase de urzeală și de bătătură la intervale de 5-8 mm. Suprafața capătă un aspect reticular. Acest model, 
care se întretaie în formă de rețea, crește semnificativ rezistența materialului.
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NEXT 518

CASUAL 550

00 36 94 01 02 05 14 9506 3962 11 07 23 49

84 80

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

SOFTSHELL

01
01

01
01

MEN’S

JACKET 501

JACKET 504

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 9562 2314

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

ANTIPILLING

00 94 01 02 05 06 11 0736 9562 2314

69

39

NEW COLOUR

material izolant
fermoar spiralat pe toată lungimea  
buzunare cu bordură și fermoar spiralat
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

fleece vestă unisex

Jachetă softshell pentru bărbaţi

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare
280 g/m2, XS - 4XL (4XL doar în culorile 00, 01, 02, 05, 23)

softshell cu două straturi
combinație de țesături tricotate și simple
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
buzunar la nivelul mânecii
2 buzunare interioare
elemente contrastante
fleece interior cu finisaj antiscămoșare

Tricot softshell: 100 % poliester; micro fleece - 100 % poliester
Softshell: 96 % poliester, 4 % elastan; micro fleece - 100 % poliester
Căptușeală: 100 % poliester

350 g/m2, S - 3XL

material izolant
fermoar modelat pe toată lungimea
buzunare cu fermoar modelat
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
tivurile mânecilor prezintă bandă elastică
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

fleece pentru bărbaţi

fleece de damă

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare,
280 g/m2, S - 4XL (4XL doar în culorile 01, 02, 05, 23, 94)

material izolant
croială cambrată
fermoar modelat pe toată lungimea
buzunare cu fermoar modelat
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
tivurile mânecilor prezintă bandă elastică
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare
280 g/m2, XS - 2XL
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HV DROP 5V3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3
97 98

NEW PRODUCT

UNISEX

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

NE

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată în două culori
softshell cu membrană în trei straturi
material impermeabil, imperrespirabil în culoare fluorescentă
benzi reflectorizante cu structură segmentată
partea din spate este prevăzută cu platcă simplă
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu bordură și fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat la nivelul pieptului 
buzunar cu fermoar aplicat pe interior la nivelul pieptului în vederea personalizării
partea din spate este curbată și puțin alungită
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
agățătoare
fleece interior cu finisaj antiscămoșare
model conform cu standardele EN ISO 20 471 (clasa 3) și EN ISO 13 688

jachetă softshell pentru bărbaţi

Softshell: 100 % poliester; membrană imperrespirabilă; micro fleece, 100 % poliester, 
impermeabilitate 14 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m²/24 h

300 g/m2, M - 4XL
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

HV ESSENTIAL 4V6

HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

97 98

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

233

1

2

EN 343+A1
EN ISO 20471
EN ISO 13688

without 
sleeves

3
1

3 1

with 
sleeves

with 
sleeves

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

with 
sleeves

HV GUARD 4 in 1 5V2

97 98

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1 

UNISEX

02

02 02
02

ANTIPILLING

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
material neted în culoare fluorescentă
interior pieptănat
benzi reflectorizante 3M, cu certificare
croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
tivul inferior, tivul de la guler și manșetele sunt din material raiat 1:1
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 3) și EN ISO 13688

Hanorac unisex

fleece unisex

French terry, interior pieptănat, 100 % poliester, 
benzi reflectorizante 3M

300 g/m2, M - 3XL

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
material izolant în culoare fluorescentă
benzi reflectorizante 3M, cu certificare
fermoar modelat pe toată lungimea în culoarea 01
buzunare cu bordură și fermoar modelat
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
tivurile mânecilor prezintă bandă elastică
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 3) și EN ISO 13688

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare
benzi reflectorizante 3M

280 g/m2, M - 3XL

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
utilizare multiplă 4 în 1 cu un design în două culori

Jachetă de lucru unisex

Jacheta exterioară: Oxford, 100 % poliester cu strat poliuretan, 
benzi reflectorizante 3M

210 g/m²
Fleece interior: polar, 100 % poliester, benzi 
reflectorizante 3M, tratament anti-scămoșare pe ambele părți

280 g/m2, M - 4XL

Jacheta exterioară:
material rezistent în culoare fluorescentă
benzi reflectorizante 3M, cu certificare
fermoar modelat pe toată lungimea cu clapă
glugă detașabilă cu vârf întărit, ascunsă în guler
șnur elastic aplicat la glugă și la tivul inferior
mâneci detașabile
tivurile mânecilor prezintă bandă elastică, ajustabile prin sistem velcro
buzunare cu clapă în partea de jos și buzunare laterale
buzunar cu fermoar la nivelul pieptului cu clapă
buzunar pentru CI și pixuri
cusături impermeabile
acces în vederea personalizării în partea din spate a căptușelii
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasele 2, 3), 
EN 343+A1 (clasa 3:1)  EN ISO 13688

Fleece interior:
jachetă interioară din fleece detașabilă
material izolant în culoare fluorescentă
benzi reflectorizante 3M, cu certificare
fermoar modelat pe toată lungimea
buzunare cu fermoar modelat
prevăzut cu bandă elastică
tratament antiscămoșare pe ambele părți
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 3) și EN ISO 13688
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

HV DRY 1V8

HV PROTECT 1V9

HV RUNWAY 2V9

97 98

97 98

97 98

UNISEX

EXTRA DRY

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
material în culoare fluorescentă, cu capacitate de uscare rapidă
benzi reflectorizante cu structură segmentată
croială ce prezintă cusături laterale
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 3) și EN ISO 13688

tricou unisex

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
poliester în culoare fluorescentă pe partea exterioară
bumbac pe partea interioară
benzi reflectorizante 3M, cu certificare
croială ce prezintă cusături laterale
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 2) și EN ISO 13688

tricou unisex

Tricou polo unisex

Grid knit, 100 % poliester, benzi reflectorizante cu structură segmentată
150 g/m2, S - 3XL

Interlock pique, 55 % bumbac, 45 % poliester, benzi reflectorizante 3M
175 g/m2, S - 3XL

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
poliester în culoare fluorescentă pe partea exterioară
bumbac pe partea interioară
benzi reflectorizante 3M, cu certificare
cusături laterale
guler din material raiat 1:1, cu dungi contrastante
fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi material precum cel de bază
la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 2) și EN ISO 13688

Interlock pique, 55 % bumbac, 45 % poliester, benzi reflectorizante 3M
175 g/m2, S - 3XL
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HV TWISTER 3V8

HV PRACTIC 5V9

HV REFLEX 3V5

HV BRIGHT 9V3

HV BRIGHT 9V4

HV ENERGY 9V2

97 98 EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

97 98

97 98

EN 1150

97 98

97 98

97

EXTRA DRY

UNISEX

40°
WASH

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

croială tubulară ce prezintă cusături
material în culoare fluorescentă, cu capacitate de uscare rapidă
benzi reflectorizante
margini cusute
utilizare multiplă (variante prezentate pe ambalaj)
50 × 26 cm

Eşarfă unisex

2 în 1 - căciulă și fular
material izolant în culoare fluorescentă
șnur de ajustare în culoarea 01 
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

Căciulă unisex

Șapcă unisex

Single Jersey, 100 % poliester, benzi reflectorizante
190 g/m2, uni

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare,
240 g/m2, uni, circumferinţă 55 cm

model cu 6 paneluri
material în culoare fluorescentă, cu capacitate de uscare rapidă
bandă reflectorizantă pe cozoroc și la închidere
2 paneluri frontale îmbinate
cozoroc cusut, ușor curbat 
găuri de ventilație cusute
bandă absorbantă a transpirației
mărime ajustabilă prin sistem velcro

Twill, 50 % bumbac, 50 % poliester, benzi reflectorizante
240 g/m2, mărime reglabilă

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
sistem de închidere cu velcro
surfilat în culoarea 01
benzi reflectorizante
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 2) și EN ISO 13688

Vestă reflectorizantă unisex

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
sistem de închidere cu velcro
surfilat în culoarea 01
benzi reflectorizante
model conform cu standardul EN 1150

Vestă reflectorizantă pentru copii

Rucsac pentru copii/unisex

Material tricotat din urzeală, 100 % poliester, benzi reflectorizante
120 g/m2, M (înălțimea 160-176 cm), 2XL (înălțimea 184-192 cm)

Material tricotat din urzeală, 100 % poliester, benzi reflectorizante
120 g/m2, 4-6 ani/104-128 cm, 6-8 ani/116-140 cm

material în culoare fluorescentă
sistem de închidere cu șnur
2 șnururi din poliester în culoarea gri
bandă reflectorizantă
elemente reflectorizante în colțurile de jos
buzunar cu fermoar pe interior cu dimensiuni 20 x 23 cm
dimensiuni sac de sport  45 x 34 cm

Oxford, 100 % poliester, bandă reflectorizantă,
70 - 80 g/m2, uni
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ACCESORII

CUTIE DE CADOU 
CU CAPAC CT1

CUTIE DE CADOU 
CU CAPAC CT4

SAMPLE PACK CUTII CT6

PP/PE PUNGĂ CU 
BANDĂ ADEZIVĂ BAG/BGE

polietilenă (PE), grosime 0,04 mm 
/ polipropilenă (PP), grosime 0,03 mm
300 × 400 mm, 400 × 500 mm 
(min. 100 buc.)

BANDĂ ADEZIVĂ CT7

filmul de polipropilenă 
orientat biaxial (BOPP)
lăţime 75 mm, 
lungime 60 mm
(min. 1 buc.)

carton din trei straturi 1,01 E 
fabricat din hârtie reciclată
310 × 250 × 25 mm (min. 1 buc.)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 buc.)

carton din trei straturi 1,01 E 
fabricat din hârtie reciclată
310 × 250 × 25 mm (min. 1 buc.)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 buc.)

CUTIE DE CADOU 
CU CAPAC 

carton din trei straturi 1,01 E 
fabricat din hârtie reciclată
310 × 250 × 25 mm (min. 1 buc.)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 buc.)

carton din trei straturi
F0 = 305 × 215 × 120 mm (min. 80  buc.)

carton din 5 straturi
F1 = 395 × 295 × 135 mm (min. 80  buc.)
F2 = 385 × 285 × 210 mm (min. 40  buc.)
F3 = 385 × 285 × 290 mm (min. 40  buc.)
F4 = 585 × 385 × 280 mm (min. 30  buc.)
F5 = 585 × 385 × 330 mm (min. 30  buc.)
F6 = 585 × 385 × 380 mm (min. 30  buc.)
F7 = 585 × 385 × 430 mm (min. 30  buc.)
F8 = 585 × 385 × 480 mm (min. 30  buc.)
F9 = 585 × 385 × 530 mm (min. 20  buc.)
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MATERIALE NATURALE

MATERIALE SINTETICE

BUMBAC
Bumbacul este cel mai cunoscut material natural din industria textilă. Acesta se caracterizează prin proprietăți precum moliciune, 
flexibilitate, rezistență, capacitate de absorbție și imperrespirabilitate. Este plăcut la atingere și rezistă la temperaturi ridicate. Acesta 
este adeseori folosit în combinație cu materiale sintetice sau elastan.

BUMBAC ORGANIC
Bumbac obținut din culturi ecologice, prelucrat sub un control strict în toate etapele producției. Cei mai mari producători se află în 
Turcia, India, SUA și China. 

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.

VISCOZĂ
Fibra de viscoză este o fibră chimică artificială obținută din celuloză regenerată. Materia primă pentru producția fibrei de viscoză 
este lemnul sau bumbacul. Aceasta este imperrespirabilă și are o capacitate ridicată de absorbție. În comparație cu bumbacul, este 
mai moale la atingere, mai fină și mai lucioasă.

LÂNA MERINO
Este o fibră activă care reglează schimbările de temperatură ale corpului, fiind una dintre cele mai imperrespirabile fibre naturale. 
Aceasta poate să absoarbă cantități mari de umiditate și odată cu ea mirosul de transpirație. Elasticitatea naturală menține 
stabilitatea dimensională, ceea ce face ca materialul să fie ușor de întreținut.

SUPIMA®

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. Rezistă la acțiuni de deteriorare sau rupere, 
astfel că produsele finite sunt netede, rezistente, nu se scămoșează și își mențin forma și aspectul în timp. 

MATERIALE BREVETATE

POLIPROPILENĂ
Fibrele de polipropilenă au o suprafață dură și netedă, cu o rezistență ridicată la abraziune. Acestea s-au dovedit a avea proprietăți 
hidrofuge datorită unei absorbții reduse de apă, astfel menținându-și forma și aspectul, precum și rezistența materialului chiar și în 
medii umede. Materialul finit este ușor și testele arată o bună izolație termică.

ELASTAN 
Elastanul este o fibră sintetică poliuretanică, foarte fină și rezistentă, cu un nivel ridicat de elasticitate. Acesta poate căpăta prin întindere 
o lungime de trei până la șapte ori mai mare decât cea inițială, fără a se rupe. Este întotdeauna folosit cu alte materiale, conferind
stabilitate formei, mărind nivelul de elasticitate, și reducând gradul de șifonare a materialului. Elastanul are o rezistență scăzută la 
temperaturi ridicate. 

POLIAMIDĂ
Procesul de obținere a poliamidei este similar cu cel al poliesterului. Materialul este rezistent, ușor de întreținut și își menține forma 
și aspectul în timp. Totodată, are o capacitate de uscare rapidă grație unei absorbții reduse de umezeală . Rezistă la abraziune de 
două ori mai mult decât poliesterul. Fibra poate fi ori mai groasă, ori foarte subțire, ca la poliester. Tratamentele chimice și mecanice 
influențează proprietățile produsului finit.

POLIESTER
Poliesterul este o fibră sintetică, obținută prin modificarea materiei prime. Fibra este foarte puternică, putând fi ori mai groasă, ori foarte 
subțire (micropoliester). Materialul este rezistent, ușor de întreținut, cu o capacitate de uscare rapidă,, fiind ideal pentru activități sportive. Prin 
procese chimice și mecanice, pot fi modificate proprietățile acestuia, în funcție de scopul utilizării (izolație temică, impregnare)

POLIETILEN
În prezent, cel mai utilizat polimer din lume, caracterizat prin rezistență ridicată, inclusiv la uzură, substanțe chimice, și cu un 
conținut de umiditate zero. Datorită proprietăților sale, este ideal în producția de echipamente de muncă, fiind rezistent la impactul 
mecanic și uzură.

POLIESTER RECICLAT
Fibrele sunt realizate prin reciclarea materialelor plastice (sticle PET, îmbrăcăminte din poliester și alte deșeuri). Avantajul este 
consumul mai mic de energie in timpul productiei, o amprentă mai mică de carbon si reducerea poluării. Prin reciclare obținem 
aceeași calitate și proprietăți ca și la poliesterul obișnuit.

Nanotex® Resists Spills
Materialul, cu certificare garantată, a fost transformat fundamental prin nanotehnologie, căpătând astfel proprietăți hidrofuge,  durabilitate 
extinsă, imperrespirabilitate, în timp ce își menține senzația de moliciune. Când lichidul intră în contact cu materialul, în loc să pătrundă în fibre, 
acesta se adună la loc într-un strop și ricoșează de pe material, fără a lăsa semne.

MATERIALE
țesături și finisaje
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PÂNZĂ
Pânza este confecționată din urzeli rezistente, ce se repetă în mod regulat, cu același aspect atât pe exterior cât și pe interior. Dat 
fiind faptul că este întrețesută simplu și dens, aceasta prezintă o suprafață solidă și netedă, ideală pentru imprimare și broderie. 
Pânza este confecționată din bumbac pieptănat sau poliester de înaltă calitate.

STRETCH FLEECE
Moale pe exterior, pieptănat pe interior, acest material stretch este practic și are o bună izolație termică. Este moale, ușor, 
imperrespirabil și cu capacitate de uscare rapidă. Este potrivit pentru activități sportive. Partea din interior a fost tratată 
antiscămoșare.

FLEECE
Este un tip de tricot din bătătură cu o suprafață pieptănată, densă și moale, pe ambele părți ale materialului. Are o capacitate de izolație 
termică remarcabilă, durată de viață crescută și este ușor de întreținut. Materialul poate fi tratat antiscămoșare. Produsele sunt ideale 
pentru broderie și gravare cu laser.

FRENCH TERRY – PIEPTĂNAT
Este un tip de tricot din bătătură caracterizat prin coloane dendritice pe exterior,  pieptănat și moale pe interior. Partea din interior, 
completată cu un fir de umplutură, a fost supusă la un proces mecanic pentru a căpăta un aspect pufos. Materialul astfel tratat are o 
densitate mai mare și este mai călduros.

MATERIAL TIP RAIAT
Este un tip de tricot cu față-verso ce constă într-un model raiat 1:1 sau 2:2. Acest aspect determină raportul prin care se alternează, cu 
regularitate, pe verticală,  firele, în țesătură stockinette, cu alte fire din sens invers. Materialul tip raiat este elastic și este des folosit la 
confecționarea gulerelor, manșetelor, fentelor și tivul tricourilor polo si hanoracelor.

FRENCH TERRY – NEPIEPTĂNAT
Este un tip de tricot din bătătură caracterizat prin coloane dendritice pe exterior şi arce pe interior. Ţesătura este completată cu 
un fir de umplutură care este întrepătruns în urzeala din interior. Firul de umplutură creşte capacitatea de absorbţie, densitatea şi 
rezistenţa materialului.

GRID KNIT 
Este un tip de tricot cu capacitate de uscare rapidă, imperrespirabil, utilizat la îmbrăcămintea tehnică și modernă. Fiind fabricat pe 
baza unei structuri speciale, acesta captează umezeala și o redirecționează pe toată suprafața, oferind o senzație de prospețime, 
uscăciune și răcoare. În plus, elasticitatea ridicată asigură un confort maxim la purtare.

POPLIN
Este materialul cel mai des utilizat în producția de cămăși. Este extrem de moale, plăcut la atingere, deși suficient de rigid. Este 
confecționat din pânză cu o cantitate mai mare de urzeală decât fire de bătătură.

OXFORD
Este un tip de țesătură derivată din canvas. Diferența este că la acest tip de țesătură există fire cel puțin duble, utilizate alternativ 
în confecționarea acestui material. Țesătura Oxford este mai lucioasă decât canvasul, având o gamă largă de utilizări. Este 
confecționată din fire naturale sau sintetice.

RIP STOP
Materialul este confecționat din urzeli foarte rezistente, ce se repetă în mod regulat. Acesta este întrețesut cu fire groase de urzeală 
și de bătătură la intervale de 5-8 mm. Suprafața capătă un aspect reticular. Acest model, care se întretaie în formă de rețea, crește 
semnificativ rezistența materialului.

TWILL
Procesul de confecționare constă în alternarea firelor de urzeală și de bătătură, cu spațiere în diagonală. Materialul este rezistent 
și ușor de întreținut. Cea mai des întalnită utilizare a twill-ului este în confecționarea blugilor sau a echipamentului pentru muncă. 
Acest material este de asemenea folosit în producția șepcilor, fiind atât neted cât și pieptănat.

SINGLE JERSEY CU ÎNGROȘĂTURĂ ÎN FIR
Este un tip de tricot fin din bătătură cu textură tigrată.  Pentru a obține acest ultim efect, este utilizat un fir cu secțiuni mai dense 
sau mai subțiri pe toată lungimea lui, secțiuni care sunt create prin modificarea densității răsucirii. Acest tip de material are și un 
nivel crescut de elasticitate.

PIQUE 
Țesătura Pique este fabricată din tricot din bătătură cu model geometric în relief pe exterior, fiind completată cu un fir de umplutură 
întrepătruns pe interior. Aceasta este cuoscută îndeosebi în producția tricourilor polo, a articolelor de sport sau pentru orice alte 
activități în aer liber. Produsele finite sunt imperrespirabile și ușor de întreținut.

SINGLE JERSEY
Este un tricot de bătătură fin, caracterizat prin coloane dendritice la exterior şi arce pe partea interioară. Ţesătura este ductilă, 
moale și se întinde uşor. Firele utilizate au o influenţă majoră asupra calității materialului finit. Produsele Adler sunt fabricate din fire 
calitative cu structură inelară.

INTERLOCK PIQUE
Țesătura Interlock Pique este fabricată din tricot cu două urzeli 1:1, în opoziție. O parte a tricotului are cusături separate, în diagonală, iar
cealaltă partea este simplă. Aceasta este cunoscută îndeosebi în producția tricourilor polo, a articolelor de sport sau pentru orice alte 
activități în aer liber. Produsele finite sunt imperrespirabile și ușor de întreținut.

DOUBLE FACE
Tricotul cu două fețe este numit și tricot cu față-verso. Pe ambele părți, legăturile compacte alternează față spate, pe verticală. Când 
materialul nu este întins, sunt vizibile doar cusăturile de pe exterior, iar cele de pe verso sunt vizibile când acesta este întins. Acest 
tricot are același aspect din spate și este extrem de elastic în direcție transversală.

SOFTSHELL
Softshell-ul este un material laminat, potrivit pentru îmbrăcămintea sportivă si de outdoor. Este împărțit în membrană și non-membrană. 
Îmbrăcămintea din acest material este ușoară, călduroasă, elastică și are o rezistență mecanică ridicată. Softshell-ul cu membrană este 
impermeabil și în același timp imperrespirabil.

CORDURA® CLASSIC
Este fabricat în concordanță cu standardele companiei INVISTA. CORDURA® rezistă la murdărie, la rupturi și la abraziune mai bine ca orice alt 
material. Rezistența materialului asigură o durată de viață mare. CORDURA® este marcă înregistrată a INVISTA pentru materiale durabile.

BENZI REFLECTORIZANTE 3M™
Benzile reflectorizante 3M asigură vizibilitate persoanei care poartă hainele, reducând astfel riscul de accidente. Tehnologia materialelor 
reflectorizante 3M™ este bazată pe un strat de sfere microscopice din sticlă, fixate pe un material cu o suprafață ca de oglindă. Pe 1 cm2 de 
material se găsesc până la 30,000 de sfere de sticlă.

BENZI REFLECTORIZANTE
Benzile reflectorizante sunt utilizate pentru a spori vizibilitatea pe timpul nopții sau în condiții de lumină redusă. Sunt concepute special pentru 
a fi utilizate pe echipamente de protecție  care necesită flexibilitate și posibilitate de mișcare. Aceste benzi sunt aplicate prin transfer termic și 
sunt foarte rezistente la spălare.

ȚESĂTURI

FROTIR
Țesătura frotir este confecționată din bucle ferme pe ambele părți. Este un material tridimensional, foarte moale la atingere și 
cu o capacitate excelentă de absorbție. Este ideală pentru confecționarea prosoapelor și halatelor de baie ce au în compoziție fie 
100% bumbac, fie fibre de bambus cu bumbac.
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STRAT ARGINTIU
Un strat special argintiu mat, aplicat pe interior, îmbunătățește proprietățile materialului. Mai precis, acesta sporește rezistența la 
apă, precum și la o eventuală uzură din cauza spălării repetate, și previne subțierea materialului exterior.

BUMBAC PRE-SHRUNK
În timpul procesului de confecționare a produselor din bumbac, spațiul dintre fibre este redus, fapt ce elimină riscul îngustării 
prin intrarea la apă a materialului, pe durata ciclului de spălare sau uscare. Acest proces permite ca produsul finit să fie spălat la 
temperaturi ridicate pentru a elimina impuritățile și bacteriile.

LAMINARE TPU
Stratul superior rezistent, fabricat din poliuretan termoplastic, garantează stabilitatea proprietăților materialului în diferite condiții. 
Combinația dintre membrana TPU și materialul exterior menține flexibilitatea produsului și asigură rezistența la apă, abraziune și uzură.

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 ale materialului finit.

FINISAJ CU SILICON
Materialul este scufundat într-o baie de silicon pentru a îi îmbunătăți proprietățile. Este asemănător cu folosirea unui balsam de rufe, 
dar efectul produs este de lungă durată. Așa că produsul este moale la atingere, rezistent la murdărie și pete, iar print-ul aderă mult 
mai bine pe suprafața materialului.

TRATAMENT ANTISCĂMOȘARE
Tratamentul antiscămoșare reduce la minimum destrămarea firelor și apariția scamelor.  Acest proces fixează și conferă stabilitate 
fibrelor. De asemenea, reduce gradul de deteriorare în partea superioară a materialului din cauza utilizării excesive și mărește durata 
de viața și funcționalitatea produsului finit.

FINISAJ PU
Stratul rezistent de poliuretan este aplicat dintr-o parte a materialului de bază, asigurând rezistență la apă, umiditate, abraziune și 
murdărie. Datorită compoziției speciale, stratul este foarte flexibil, ușor și nu afectează proprietățile produsului.

FINISAJ PA
Tratamentul acrilic este utilizat pentru a îmbunătăți proprietățile mecanice și de performanță ale țesăturii. Este folosit mai ales la 
îmbrăcămintea de outdoor și se caracterizează prin rezistență la vânt și la uzură.

FINISAJE

PÂNZĂ NEȚESUTĂ
Pânza nețesută este obținută fără tricotare sau țesut. Materia primă este topitură de polimer de polipropilenă. Rezultatul este 
o țesătură netedă, plată, poroasă, cu o rezistență relativ ridicată la rupere, abraziune și deformare. Materialul este apreciat în 
industrie datorită costurilor reduse de achiziție, o bună izolație termică și filtrare.

FINISAJ ANTI-MURDĂRIE 
Capacitatea materialului exterior de a respinge lichidele, murdăria și grăsimile este de apreciat mai ales în mediul de lucru. 
Murdăria sau grăsimea se transformă în picături pe țesătura tratată care pot fi șterse cu ușurință, prelungind astfel durata de 
viață a produsului.

Datele din grafice reprezintă mărimile standard - nu mărimile hainelor.

Vă rugăm să specificați numărul de ordine al produsului în următorul format: codul produsului - codul culorii - codul mărimii. Exemplu: Tricou Basic negru, mărimea M = 129-01-14.

BĂRBAȚI / UNISEX

Mărime
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

- - 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 - - - - - -
Înălțime

Mărimea în jurul pieptului

Mărimea în jurul taliei

Mărimea în jurul gâtului

DAMĂ
Mărime XS S M L XL 2XL 3XL

Înălțime

Mărimea în jurul pieptului

Mărimea în jurul taliei

Circumferința șoldului

COPII
Vârsta (ani) 4 6 8 10 12

Înălțime

Mărimea în jurul pieptului

Mărimea în jurul taliei

Mărimea spatelui

CODURILE MĂRIMILOR: EXEMPLU DE MĂRIMI MAXIME

Grafic de 

MĂRIMI

Mărime Coduri

4 ani/110 cm

6 ani/122 cm

8 ani/134 cm

10 ani/146 cm

12 ani/158 cm

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

Mărime Coduri

4-6 ani/104-128 cm 31

6-8 ani/116-140 cm 32

44/46 R3

48/50 R4

52/54 R5

56/58 R6

60/62 R7

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

62 62

48 long L3

50 long L4

52 long L5

54 long L6

56 long L7

58 long L8
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CAMOUFLAGE

CULORI MELANGE

CULORI FLUORESCENTE

M1 NEGRU MELANJ20 ANTRACIT MELANGE 80 KNIT GRAY

N6 VERDE STICLĂ MELANJ

M5 ALBASTRU MELANJ

M6 VERDE MELANJ

M4 GALBEN MELANJ M9 SUNSET MELANJ M7 ROŞU MELANJ

N1 MIGDALĂ MELANJ12 GRI ÎNCHIS 03 GRI DESCHIS M3 ARGINTIU MELANJ

M2 DENIM ÎNCHISM8 VIȘINIU MELANJ 84 KNIT BLUE

97 GALBEN 
REFLECTORIZANT

98 PORTOCALIU 
REFLECTORIZANT 

32 CAMUFLAJ GRI 33 CAMUFLAJ MARO 34 CAMUFLAJ VERDE 

Codurile culorii și referințele Pantone® sunt orientative și nu reflectă în mod obligatoriu culoarea reală a materialului. 
Ne rezervăm dreptul de a face schimbări în portofoliu.

Index 

CULORI

C1 CAMOUFLAGE PETROL C2 CAMOUFLAGE DARK GREY

A8 DENIM DESCHIS A9 DENIM ÎNCHIS

89 ROZ NEON 
806 C

90 GALBEN NEON 
809 C

88 NEON MANDARINE 
804 C

91 PORTOCALIU NEON 
811 C

CULORI NEON

CULORI DENIM

67 GRI ARDEZIE
18-0510 TCX

83 LIGHT ANTHRACITE 
19-3906 TCX

94 EBONY GRAY 
19-0000 TCX

01 NEGRU 
19-0303 TCX

24 GRI CENUŞIU 
16-3802 TCX

25 GRI ANTIC
17-0000 TCX

36 GRI METALIC 
18-4005 TCX

60 DENIM 
18-4025 TCX

72 OMBRE BLUE 
19-4014 TCX

82 LIGHT BLUE 
14-4110 TCX

70 SNORKEL BLUE 
19-4049 TCX

14 ALBASTRU AZURIU 
18-4039 TCX

15 ALBASTRU DESCHIS
14-4121 TCX

87 MIDNIGHT BLUE 
19-3940 TCX

51 GRI ICE 
14-0000 TCX

26 NUGA 
18-1321 TCX

00 ALB
11-4800 TCX

10 NATURAL 
12-0605 TCX

08 NISIP 
16-1324 TCX

21 MIGDALĂ 
11-0105 TCX

A4 SILVER GRAY
14-4203 TCX

59 TURCOAZ ÎNCHIS
18-4733 TCX

77 DARK NAVY 
19-4013 TCX

93ALBASTRU PETROL 
19-4241 TCX

02 ALBASTRU MARIN
19-4023 TCX

19 VERDE SMARALD 
17-5029 TCX

95VERDE MENTĂ
13-5414 TCX

44 TURCOAZ 
16-4535 TCX

A3 AVOCADO GREEN
18-0430 TCX

38 CIOCOLATIU 
19-1230 TCX

69 MILITARY 
19-0419 TCX

09 KHAKI 
18-0316 TCX

28 KAKI DESCHIS
16-0518 TCX

29 ARMY 
19-0618 TCX

27 CAFEA 
19-1314 TCX

63 ROZ ZMEURA 
18-2120 TCX

47 LAVANDĂ 
16-3815 TCX

64 VIOLET 
19-3536 TCX

05 ALBASTRU REGAL
19-3952 TCX

30 ROZ 
14-2311 TCX

40 PURPURIU 
17-2036 TCX

06 VERDE STICLA 
19-6311 TCX

16 VERDE MEDIU 
17-6030 TCX

96 LĂMÂIE 
12-0643 TCX

62 LIME 
13-0550 TCX

92 VERDE MĂR
15-0545 TCX

39 VERDE IARBA 
15-6437 TCX

71 FORMULA RED 
19-1763 TCX

07 ROŞU 
18-1763 TCX

23 ROŞU MARLBORO 
19-1764 TCX

86 GARNET 
19-1655 TCX

49 ROŞU FUCSIE
18-2336 TCX

A2 TANGERINE ORANGE 
15-1164 TCX

13 ROŞU BORDO 
18-1643 TCX

43 RODODENDRON 
19-2024 TCX

85 BOURBON VANILLA 
12-0727 TCX

04 GALBEN 
13-0859 TCX

A1 CORAL 
16-1546 TCX

11 PORTOCALIU 
17-1464 TCX
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