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Material de calitate, detalii atent lucrate şi croială elegantă. Astfel 
se pot caracteriza, în câteva cuvinte, produsele din colecţia de lux 
MALFINI®. Colecţia, ajunsă deja în al cincilea an, satisface nevoile 
celor mai pretenţioşi clienţi. Încă de la primele propuneri, când se 
alege materialul, se desenează primele schiţe, şi se aleg combinaţiile 
de culori speciale care respectă trendurile din moda internaţională, 
produselor din colecția Malfi ni le acordăm o atenție aparte. Toate 
acestea din dorinţa de a crea un produs în care oricine se va simţi 
confortabil şi, în acelaşi timp, elegant. 
 
Anul acesta am mărit colecția MALFINI® cu 4 noi produse, create 
pentru a refl ecta stilul tău unic.
Am creat cămăși elegante de damă și de bărbați, DYNAMIC și 
FLASH pentru a te face să te simți confortabil și încrezător în 
forțele proprii.

DESPRE MALFINI

www.malfi ni.info

http://www.malfini.info/
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TRICOU POLO DE BĂRBAŢI 256

COLLAR UP
Tricou polo de bărbaţi, cu mâneci scurte,
decorat cu elemente contrastante. 

material raiat 1:1 la guler și la manșetele mânecilor

bandă de întărire în culori contrastante pe partea
interioară a gulerului

fentă cu 2 nasturi decorați cu logo-ul Malfi ni

bandă de întărire contrastantă pe partea interioară a fentei

crăpăturile laterale fi xate cu bandă contrastantă

Pique, 100 % bumbac, 215 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - XXXL

TRICOU POLO DE DAMĂ 257

COLLAR UP
Tricou polo de damă, cu mâneci scurte,
decorat cu elemente contrastante. 

material raiat 1:1 la guler și la manșetele mânecilor

bandă de întărire în culori contrastante pe partea
interioară a gulerului

fentă cu 4 nasturi decorați cu logo-ul Malfi ni

bandă de întărire contrastantă pe partea interioară a fentei

crăpăturile laterale fi xate cu bandă contrastantă

Pique, 100 % bumbac, 215 g/m2 

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - XXL

171170
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TRICOU POLO DE BĂRBAŢI 251

PERFECTION PLAIN
Tricou polo simplu dar în acelaşi timp elegant, 
şi potrivit pentru orice ocazie.

gulerul şi tivul mânecilor din material raiat 1:1, cu dungi 
contrastante

bandă de întărire contrastantă, în partea interioară
a gulerului, şi a crăpăturilor laterale

bandă de întărire la nivelul umerilor

fenta de la piept prevăzută cu 3 nasturi gravaţi cu logoul Malfi ni

gulerul şi tivul mânecii fabricate din material raiat
cu dungi de culoare contrastantă 

adaos de 5 % elastan pentru a menţine mai bine forma în timp

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

•
•
• 
• 
• 
• 
•

DESIGN

TRICOU POLO DE DAMĂ 253

PERFECTION PLAIN
Tricou polo de damă, cambrat, care prin croială 
scoate în evidentă silueta feminină.

gulerul şi tivul mânecilor din material raiat 1:1, cu dungi 
contrastante

bandă de întărire contrastantă, în partea interioară
a gulerului, şi a crăpăturilor laterale

bandă de întărire la nivelul umerilor

fenta de la piept prevăzută cu 5 nasturi gravati cu logoul Malfi ni

gulerul şi tivul mânecii fabricate din material raiat
cu dungi de culoare contrastantă 

adaos de 5 % elastan pentru a menţine mai bine forma în timp

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

•
•
• 
• 
• 
• 
•

DESIGN

S - XLS - XXL
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TRICOU POLO MERCERIZAT 259

GRAND
Tricou polo de bărbați lucios și mătăsos, datorită bumba-
cului mercerizat, cu mâneci scurte și un design elegant.

gulerul din material raiat 1:1, cu dungi contrastante

cusătura de la umeri întărită

bandă de întărire contrastantă pe partea interioară a gulerului

crăpăturile laterale fi xate cu bandă contrastantă

fentă cu trei nasturi decorați cu logo-ul Malfi ni

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

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - XXXL

TRICOU POLO DE BĂRBAŢI 258

CONTRAST STRIPE LS
Tricou polo de bărbaţi, cu mâneci lungi și detalii 
contrastante.

5 % elastan, pentru menţinerea formei un timp îndelugat

bandă de întărire contrastantă în partea interioară a gulerului

fentă decorată cu nasturi gravaţi cu logoul Mafi ni

bandă de întărire contrastantă pe partea interioară a fentei

manșete cu un singur nasture

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

•
•
•
•
•
•
S - XXXL

DESIGN

*compoziţia materialului: 80 % bumbac, 15 % vâscoză, 5 % elastan
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NEW NEW

CĂMAŞĂ DE DAMĂ 261

FLASH SS
Cămașă de damă elegantă cu mânecă scurtă.

CĂMAȘĂ DE BĂRBAȚI 260

FLASH SS
Cămașă de bărbați elegantă cu mânecă scurtă.

camașă de damă cu mânecă scurtă

nasturi de sidef în culoarea materialului

pliuri în dreptul pieptului și în partea din spate

marginea inferioară cu un design aparte

partea din spate prevazută cu două pense

textură de pânză, 75 % bumbac, 21 % polyamid,
4 % elastan, 105 g/m², slim-fi t

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - 2XL

camașă de bărbați cu mânecă scurtă

nasturi de sidef în culoarea materialului

guler rigid

partea din spate prevazută cu două pense

pliuri în partea din spate

marginea inferioară cu un design aparte

textură de pânză, 60 % bumbac,
40 % polyester, 105 g/m², slim-fi t

•
• 
•
• 
•
• 
•
S - 2XL

DESIGN

Culoare nouă. departamentul nostru de vânzări vă poate 
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

Culoare nouă. departamentul nostru de vânzări vă poate 
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

NEW NEW

177176
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NEW NEW

CĂMAŞĂ DE DAMĂ 263

DYNAMIC LS
Cămașa de damă slim fi t cu mânecă lungă.

camașă de damă cu mânecă lungă

manșete ajustabile cu doi nasturi

fante decorative pe mâneci

nasturi de sidef în culoarea materialului

partea din spate prevazută cu două pense

pliuri în dreptul pieptului și în partea din spate

marginea inferioară cu un design aparte

textură de pânză, 75 % bumbac, 21 % polyamid,
4 % elastan 105 g/m², slim-fi t

•
•
•
•
•
• 
• 
•

DESIGN

S - 2XL

CĂMAȘĂ DE BĂRBAȚI 262

DYNAMIC LS
Cămașa de bărbați slim fi t cu mânecă lungă.

camașă de bărbați cu mânecă lungă

manșete ajustabile cu un nasture

nasturi de sidef în culoarea materialului

pliuri în partea din spate

guler rigid

partea din spate prevazută cu două pense

marginea inferioară cu un design aparte

textură de pânză, 60 % bumbac,
40 % polyester, 105 g/m², slim-fi t

•
• 
•
• 
•
• 
• 
•

DESIGN

S - 2XL

Culoare nouă. departamentul nostru de vânzări vă poate 
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

Culoare nouă. departamentul nostru de vânzări vă poate 
oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

NEW NEW

179178
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HANORAC DE BARBAŢI 452

VOYAGE
Hanorac de bărbați cu fermoar pe toată 
lungimea, cu glugă și cu elemente contrastante.

fermoar metalic decorat cu logoul Malfi ni în culoare 
contrastantă

gluga căptuşită prezintă şnur de reglare

mâneci raglan cu cusătură decorativă

bandă contrastantă în partea interioară a gulerului

tivul inferior şi manşetele din material raiat 2:2 cu adaos
de 5 % elastan

Single Jersey, 100 % bumbac, 320 g/m2

•
•
•
•
•
•

DESIGN

S - XXXL

HANORAC DE DAMĂ 451

VOYAGE
Hanorac de damă cu fermoar pe toată lungimea, 
cu glugă, cambrat și cu elemente contrastante.

fermoar metalic decorat cu logoul Malfi ni în culoare 
contrastantă

gluga căptuşită prezintă şnur de reglare

mâneci raglan cu cusătură decorativă

bandă contrastantă în partea interioară a gulerului

tivul inferior şi manşetele din material raiat 2:2 cu adaos
de 5 % elastan

Single Jersey, 100 % bumbac, 320 g/m2

•
•
•
•
•
•
 

DESIGN

XS - XXL

*compoziţia materialului: 85 % bumabc, 15 % vâscoză *compoziţia materialului: 85 % bumabc, 15 % vâscoză

181180
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TRICOU DE BĂRBAŢI 150

ACTION
Model cu design special, cusătura decorativă
de pe umeri şi calitatea lucrării dau tricoului
o înfăţişare deosebită.

la nivelul umerilor cusătură decorativă

tiv îngust al gulerului din material raiat

adaos de 5% elastan pentru o formă mai bună

Single Jersey, 95 % bumbac, 5 % elastan, 180 g/m2

•
•
•
•

DESIGN

S - XXL

JACHETĂ SOFTSHELL 550

CASUAL
Jachetă de bărbaţi trendy, fabricată din două 
ţesături diferite, tricot şi softshell.

combinaţie de două materiale softshell

partea de jos a mânecii reglabilă cu bandă cauciucată cu scai

două buzunare frontale cu fermoar, şi unul pe mânecă

softshell, 100 % poliester, Fleece, 350 g/m2, 100 % poliester 
softshell, 96 % poliester, 4 % elastan
căptuşeala 100% poliester
 

•
•
•

DESIGN

S - XXL

183182
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PROSOP 951 PROSOP DE BAIE 952

BAMBOO TOWEL BAMBOO TOWEL
Prosop mic din frotir de bambus, de calitate ridicată. 
Plăcut la atingere şi foarte absorbant.

Prosop de baie mic din frotir de bambus, de calitate 
ridicată. Plăcut la atingere şi foarte absorbant.

bordură decorativă cu fi re țesute din satin

eticheta poate fi  folosită ca agățătoare

Frotir, 70 % bambus, 30 % bumbac, 450 g/m2

bordură decorativă cu fi re țesute din satin

eticheta poate fi  folosită ca agățătoare

Frotir, 70 % bambus, 30 % bumbac, 450 g/m2

•
•
•

•
•
•

DESIGN DESIGN

50 x 100 cm 70 x 140 cm 
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HALAT DE BAIE UNISEX 953

BAMBOO BATHROBE
Halat unisex din frotir de bambus, de calitate înaltă, cu 
adaos de bumbac. Plăcut la atingere și foarte absorbant.

guler tip kimono din satin întrețesut la margine

cusături decorative la margine și la mâneci

două buzunare, cordon și agățătoare

cadou de lux, potrivit pentru broderie

Frotir, 70 % bambus, 30 % bumbac, 450 g/m2

•
•
•
•
•

DESIGN

S, L

00

PROSOP 950

BAMBOO GOLF TOWEL
Prosop de mâini, din frotir de bambus de calitate. 
Plăcut la atingere şi foarte absorbant.

bordură decorativă cu fi re țesute din satin

eticheta poate fi  folosită ca agățătoare

Frotir, 70 % bambus, 30 % bumbac, 450 g/m2

•
•
•

DESIGN

30 x 50 cm

187186




