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1. krok – VYUŽITÍ
Tričko s potiskem či výšivkou nejen zvýší povědomí o Vaší fi rmě, ale může 
také posílit týmového ducha kolektivu.

Rádi vytváříme takové produkty, které bychom sami hrdě nosili. Naším cílem 
je, aby produkty nezůstaly ve skříni a důstojně sloužily svému účelu. Darovat 
textil je tak díky jeho každodennímu využití vděčnou a praktickou volbou.

Pokud se rozhodnete udělat radost textilním výrobkem i Vy, vybírejte takový 
produkt, který nejlépe naplní potřeby nositele. Zamyslíte-li se nad způsoby 
využití produktu, volbu si usnadníte. 

2. krok – ZNAČKA

Prémiová značka designových produktů, které využívají nejkvalitnější 
materiály a elegantní barevnou paletu. Vedle triček z ušlechtilé 
SUPIMA® bavlny naleznete také župan z bambusového vlákna, nebo 
mikiny v moderním střihu Bomber.

Kvalitní pracovní oděvy, od kalhot s laclem z certifi kovaného materiálu 
CORDURA® až po trička, pratelná na vysokou teplotu. Za zmínku stojí 
i řada produktů High Visibility s retrorefl exními pruhy 3MTM, které zvýší 
viditelnost na pracovišti.

3. krok – MATERIÁL
Je snadné se v nepřeberné nabídce materiálů, vazeb a úprav ztratit. 
Přestože je tričko z bavlny klasikou, není ideálním řešením pro každého. 
Abyste se v cedulkách, číslech a procentech lépe vyznali, vytvořili jsme 
pro Vás krátký slovník nejpoužívanějších materiálů:

BAVLNA
Základní přírodní surovina s širokou škálou využití. 
Bavlněná trička jsou savá, prodyšná a měkká na dotek. 
Mezi našimi produkty naleznete i organickou bavlnu, 
šetřící životní prostředí, nebo značkovou SUPIMA® 
bavlnu, která představuje 1 %  světové produkce. 

POLYESTER
Nejen sportovci ocení rychleschnoucí vlastnost
produktů ze 100 % polyesteru. Zpravidla se z něj 
vyrábí i materiály odolné proti dešti (Softshell) 
či mechanickému poškození. 

VISKÓZA
Viskóza je přírodní materiál, vyráběný z dřevěné 
buničiny. Využívá se hlavně pro žádaný efekt 
melírových barev, jako příměs k bavlně. Viskóza 
na sebe v procesu barvení totiž navazuje pigment 
v odlišné míře, než bavlna.

ELASTAN
5 % elastanu udělá s tvarem trička divy. Elastan 
pomáhá vytvořit lichotivou siluetu a zamezit 
vytahání látky. Také se přidává do průkrčníků 
a manžet pro jejich větší pružnost při oblékání.

BAMBUSOVÉ VLÁKNO
Bambusové vlákno je známé svými antibakteri-
álními a antimykotickými vlastnostmi a 3× větší 
savostí, než má bavlna. Mezi našimi produkty jej 
naleznete v  kolekci MALFINI Premium® ve froté 
produktech. 

Native 173 (organická bavlna),  Grand 259 (mercerovaná bavlna)

Destiny 175 (sportovní tričko),  Pacifi c 3 in 1 534 (voděodolná bunda)

Classic New 133 (tričko v melírové barvě 12), Love 123 (tričko)

Glance 141 (přiléhavé tričko),  Perfection Plain 251 (přiléhavá polokošile)

Zde hledejte, pokud potřebujete kvalitní produkt vhodný pro 
snadný potisk či výšivku. MALFINI® je vlajkovou lodí naší 
společnosti a tudíž značkou s nejširší nabídkou produktů, 

barev a materiálů. Od produktů ze standardní 100% bavlny či organické
bavlny GOTS až po nejrůznější kombinace směsových materiálů. 
Naleznete zde také nejširší nabídku doplňků.

START!

Mladá značka s produkty jednoduchého střihu ve veselých barvách. 
Poslouží jako plátno Vaší kreativitě a přitom nezatíží rozpočet. Do Piccolia 
obléknete nejen dospělé, ale i děti. Ve výběru naleznete i hřejivou 
fl eecovou deku.  



g/m2

U všech našich produktů se liší dámský 

a pánský střih. Produkty pro dámy jsou 

zúžené v pase, aby lépe padly postavě. 

GRAMÁŽ? 
Stačí si pamatovat pravidlo, že čím vyšší gramáž, tím je materiál pevnější, hřejivější a méně průsvitný. 

VAZBY
Důležitý je také způsob, jakým je materiál vázaný. Pleteniny jako Single Jersey nebo Pique jsou pružné a přizpůsobivé tvaru těla, 
používají se proto nejvíce pro trička a polokošile. Košile a halenky vypadají nejlépe z jemné popelínové tkaniny. Před chladem Vás 
ochrání Fleece, nebo oblíbený materiál pro mikiny – výplňková pletenina, kterou nabízíme s počesanou i nepočesanou vnitřní stranou. 

4. krok – STŘIH
Klasický střih trička je rovný, s kulatým průkrčníkem. Odlišit se můžete tvarem 
a hloubkou výstřihu, či přiléhavostí. 

Výstřih ve tvaru „V“

Heavy V-Neck 111

Hlubší kulatý výstřih

Pure 122

Neobvykle členěný průkrčník

Fantasy 124

Tubulární střih, krátký rukáv

Basic 129

Přiléhavý střih, krátký rukáv

Viper 143

Přiléhavý střih, dlouhý rukáv

Fit Long Sleeve 119

Tričko může být volné – většinou tubulárního střihu bez bočních švů, nebo projmuté 
a slim-fit – tedy s tvarovanými bočními švy. Rukávy naleznete ve zkrácené verzi, 
nebo naopak dlouhé.  

Volný střih, zahnutý rukáv

Fusion 164

Pique

Popelín

5. krok – BARVA
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Bonusový krok: 

JAKOU ZVOLIT VELIKOST? 
Pokud neznáte správnou velikost, je dobré držet se velikostních tabulek. 
Ty vždy naleznete na zadních stranách katalogu. I my si hlídáme, aby 
rozměry jednotlivých velikostí odpovídaly evropským standardům. Nabí-
zíme velikosti ve škále XS až 5XL pro dospělé a od 4 do 12 let pro děti.

5. krok – BARVA

Barevné spektrum je rozsáhlé, není ale třeba jej dlouze studovat. Barvy svého 
oboru intuitivně znají lesníci i lékaři, u dětí se pak fantazii nekladou žádné 
meze. Naše produkty nabízíme v 76 barvách. Rekordmanem je pak pánské 
tričko Basic v 36 barvách. 

Pokud si přejete stejnou barvu pro dámy i pány, hledejte produkty se 
symbolem DUO CONCEPT        . Stejné barvy pro děti i dospělé pak 
značí ikonka FAMILY CONCEPT     .

Family Concept triček

Classic New 132, 133, 135

Vybrané barvy produktu Pique Polo 203

Duo Concept bund Cool 514, 515

36 BAREV TRIČKA BASIC 129

Přehled všech barev značky MALFINI®, Piccolio a RIMECK®  naleznete rychle 

a snadno v našem COLOUR GUIDE, nebo na zadní straně aktuálního katalogu.

Paleta odstínů pro značku MALFINI Premium® má barevnici vlastní.

76
BAREV


