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30 ponúkaných farieb

Veľkosti XS – 3XL, 4XL vo vybraných farbách 00, 01, 02, 05, 07

Silikónová úprava, vďaka ktorej je tričko ideálne pripravené pre potlač

Tubulárny strih, vďaka ktorému zostáva tričko v rovnakom tvare aj po niekoľkonásobnom 
vypraní

Prídavok 5 % elastanu v leme priekrčníka, vďaka ktorému je lem stále pružný  
aj po niekoľkonásobnom vypraní

Spevňujúca ramenná páska, vďaka ktorej aj po niekoľkonásobnom vypraní zostáva hlavicový 
rukáv na svojom mieste (nevyťahuje sa)

HEAVY NEW 137

 X Kráľ medzi reklamnými tričkami

 X Najkvalitnejšie tričko na trhu reklamného textilu

 X Nemá konkurenciu vo svojom segmente

 X 30 farieb – najširšia ponuka farebných odtieňov vo svojej kategórii

 X Na sklade denne viac ako 500 000 ks

 X Aj po niekoľkonásobnom praní stále drží tvar a lesk

 X Všetky trička prešli silikónovou úpravou, sú teda na prvý pohľad hladké, majú hodvábny lesk. 

 X Vďaka silikónovej úprave je nižšia spotreba farby a motív na tričku skvelo drží aj po niekoľkonásobnom vypraní

 X Tričko vhodné takmer pre všetky druhy potlače (okrem sublimácie), ale aj výšivku

 X 200 g/m2

 X Strihovo veľmi dámske (sexy), úžasne padne

 X Najlacnejšie dámske tričko pod značkou MALFINI®

 X TOP dámsky produkt

 X Všetky trička prešli silikónovou úpravou, sú teda na prvý pohľad hladké, majú hodvábny lesk

 X 150 g/m2

21 ponúkaných farieb

Veľkosti XS – 2XL, 3XL vo vybraných farbách 00, 01, 02, 07, 12

Silikónová úprava, vďaka ktorej je tričko ideálne pripravené pre potlač

Priliehavý strih zdôrazňujúci dámsku siluetu, hlbší výstrih, spadnutý hlavicový rukáv

Spevňujúca ramenní páska, vďaka ktorej aj po niekoľkonásobnom vypraní zostáva hlavicový 
rukáv na svojom mieste (nevyťahuje sa)

PURE 122

CLASSIC NEW 132 

S – 3XL

21 ponúkaných farieb

Tubulárny strih, vďaka ktorému zostáva tričko v rovnakom tvare aj po niekoľkonásobnom 
vypraní

Spevňujúca ramenná páska, vďaka ktorej aj po niekoľkonásobnom vypraní zostáva 
hlavicový rukáv na svojom mieste (nevyťahuje sa)

CLASSIC NEW 133

XS – 2XL

18 ponúkaných farieb

Priliehavý strih zdôrazňujúci dámsku siluetu

Spevňujúca ramenná páska, vďaka ktorej aj po niekoľkonásobnom vypraní zostáva 
hlavicový rukáv na svojom mieste (nevyťahuje sa)

CLASSIC NEW 135 

18 ponúkaných farieb

Veľkosti 4 – 12 rokov

Spevňujúca ramenná páska, vďaka ktorej aj po niekoľkonásobnom vypraní zostáva 
hlavicový rukáv na svojom mieste (nevyťahuje sa)

FAMILY A DUO KONCEPT PRI TRIČKÁCH CLASSIC NEW CLASSIC NEW 132, 133, 135

 X Denne na sklade viac ako 600 000 kusov k okamžitej distribúcii

 X Veľmi atraktívne tričká nižšej gramáže tvoriace DUO aj FAMILY KONCEPT v 18 farbách!

 X Cenovo najpriaznivejší FAMILY KONCEPT v produktovom portfóliu značky MALFINI®

 X 145 g/m2
duo i family koncept - 18 farieb

TOP TRIČKÁ
kolekcia MALFINI®
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XS – 4XL, 5XL (00, 01, 02, 05, 07)

36 ponúkaných farieb

Silikónová úprava, vďaka ktorej je tričko ideálne pripravené pre potlač

Tubulárny strih, vďaka ktorému zostáva tričko v rovnakom tvare aj po 
niekoľkonásobnom vypraní

Spevňujúca ramenná páska, vďaka ktorej aj po niekoľkonásobnom vypraní zostáva 
hlavicový rukáv na svojom mieste (nevyťahuje sa)

XS – 2XL, 3XL vo vybraných farbách 00, 01

29 ponúkaných farieb

Silikónová úprava, vďaka ktorej je tričko ideálne pripravené pre potlač

Priliehavý strih zvýrazňujúci dámsku siluetu

Prídavok 5 % elastanu v lemu priekrčníka, vďaka ktorému je lem stále pružný  
aj po niekoľkonásobnom vypraní

Spevňujúca ramenná páska, vďaka ktorej aj po niekoľkonásobnom vypraní zostáva 
hlavicový rukáv na svojom mieste (nevyťahuje sa)

4 – 12 rokov

21 ponúkaných farieb

Silikónová úprava, vďaka ktorej je tričko ideálne pripravené pre tlač, je hladké

Strih s bočnými švami

Prídavok 5% elastanu v leme priekrčníka, vďaka ktorému je lem stále pružný aj po 
niekoľkonásobnom vypraní

Spevňujúca ramenná páska, vďaka ktorej aj po niekoľkonásobnom vypraní zostáva 
hlavicový rukáv na svojom mieste (nevyťahuje sa)

 X Kvalitné reklamné tričko strednej gramáže

 X Stálica produktového portfólia

 X Výborná voľba v prípade potreby lacného kvalitného trička a v základných farbách

 X Lacnejší variant k Basicu v základných farbách

 X Nemá silikónovú úpravu ani elastan v priekrčníku, preto je o viac ako 20 % lacnejší ako Basic

 X Na sklade denne k dispozícii viac ako 500 000 ks

 X 160 g/m2

V 6 základných farbách

Do veľkosti 3XL, 4XL vo vybraných farbách 00, 01

Tubulárny strih, vďaka ktorému zostáva tričko v rovnakom tvare aj po 
niekoľkonásobnom vypraní

Spevňujúca ramenná páska, vďaka ktorej aj po niekoľkonásobnom vypraní zostáva 
hlavicový rukáv na svojom mieste (nevyťahuje sa)

 X Kvalitné reklamné tričko vyššej gramáže

 X Stálica na trhu (od roku 2007)

 X Lacnejší variant k 137 HEAVY NEW v základných farbách

 X Nemá silikónovú úpravu, preto je takmer o 10% lacnejší!

 X Na sklade viac ako 100 000 kusov denne k dispozícii

 X 200 g/m2

V 13 základných farbách

S – 2XL, 3XL vo vybraných farbách (00, 01, 02, 03, 05, 06, 07)

Tubulárny strih, vďaka ktorému zostáva tričko v rovnakom tvare aj po 
niekoľkonásobnom vypraní

Spevňujúca ramenná páska

FAMILY A DUO KONCEPT PRE BASIC TRIČKÁ

KONŠTRUKČNÉ DETAILY TRIČIEK UNISEX A PÁNSKYCH

 X Najpredávanejšie tričko – vlajková loď značky MALFINI®

 X Všetky tričká prešli silikónovou úpravou, sú teda na prvý pohľad hladké, majú hodvábny lesk

 X Vďaka silikónu je pri potlači nižšia spotreba farby a motív na tričku skvelo drží aj po niekoľkonásobnom vypraní

 X Tričko vhodné pre takmer všetky druhy potlače (okrem sublimácie), ale aj výšivku

 X K dispozícii denne až 2,5 milióny kusov na sklade

 X Stálofarebnosť aj po niekoľkonásobnom praní, stále drží tvar a lesk

 X Ponúkané v 39 farbách – FAMILY KONCEPT v 18 farbách, DUO KONCEPT dokonca v 26 farbách

 X Až do veľkosti 5XL

 X 160 g/m2

mäkšie na dotyk

výrazne lesklejšie

vlákna sú pružnejšie

má menší 

elektrostatický 

náboj

odolné voči oderu

menej sa krčí

CLASSIC 101

HEAVY 110

BASIC 129, 134, 138

BASIC 129

BASIC 134

BASIC 138

ČO JE TO SILIKÓNOVÁ ÚPRAVA?
Silikónovou úpravou sa nazýva finálna úprava textílie, pri ktorej dochádza k úplnému uhladeniu textilného vlákna. 

Textília je namáčaná do silikónového kúpeľa, po ktorom nasleduje záverečná fixácia a sušenie. Kúpeľ je možné pri-

rovnať k aviváži, ktorá sa pridáva na záver prania, avšak so stálosťou efektu pri opakovanom praní. 

TAKTO OŠETRENÉ TRIČKO JE:

Č. produktu: 129 101 137 110 132 145 111 102 109 112 131 803 144 143 150 130 119 146 166

100 % bavlna l l l l l l l l l l l l l l l l l l

95 % bavlna
5 % elastan l

Silikónová 
úprava l l l l

Spevňujúca 
páska 
od ramena k 
ramenu

l l l l l l l l l l l

Spevnenie 
ramenných 
švov

l l l l l l l

Vnútorná 
časť zadného 
priekrčníka 
začistená tka-
nou páskou

l l l l l l l

Dvojité 
prešitie l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Priekrčník  
s 5 % elastanu l l l l l l l l l l l l l l l

Tubulárny 
strih l l l l l l l l

Postranné švy l l l l l l l l l l l

Kontrastné 
prvky l l l l l l l

Raglánové 
rukávy l l

Počet farieb 34 6 29 13 21 10 5 9 8 3 7 1 3 13 6 5 10 13 3

Tear off label l

Veľkosti XS – 5XL S – 4XL XS – 4XL S – 4XL S – 4XL S – 4XL S – 3XL S – 3XL S – 2XL M – 3XL S – 3XL S – 2XL XS – 3XL S – 2XL M – 2XL M – 2XL S – 3XL S – 2XL XS – 3XL

Gramáž 160 160 200 200 145 180 200 160 200 180 180 150 160 180 180 180 160 180 160

duo koncept

family koncept - 18 farieb

- 26 farieb


