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Kurtka męska w modnej kombinacji dzianiny
swetrowej i softshell. 

DESIGN:

    Podwójna kombinacja materiału softshell
 
 
    Dolna krawędź wykończona taśmą poliestrową. Wszyty wieszaczek 
 
    Softshell, 100 % poliester, polar 350 g/m2, 100 % poliester
    Softshell, 96 % poliester, 4 % elastan
    podszewka: 100 % poliester
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KURTKA MĘSKA SOFTSHELL

CASUAL
PRODUCT #550
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Bluza z kapturem zapinana na zamek, z modnymi 
elementami.

DESIGN:

    ściągany kaptur z podszewką o ozdobnym przeszyciu od wewnątrz
 
    ozdobne wzmacniające łaty na łokciach
 
    dwie przednie kieszenie typu „kangur”
 
    80 % bawełna, 20 % poliester, SJ czesana po wewnętrznej stronie, 320 g/m2
     uwaga: skład może różnić się w zależności od koloru
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BLUZA MĘSKA

HOODIE
PRODUCT #450
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Prosta i jednocześnie elegancka koszulka polo na każdą 
okazję.

DESIGN:

    listwa z 3 guzikami, na guzikach logo Malfi ni
 
    dodatek 5 % elastanu, sprawia , że koszulka znakomicie
    dopasowuje się do sylwetki 
 
    95 % bawełna, 5 % elastan, Pique, 200 g/m2   
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KOSZULKA POLO MĘSKA

PERFECTION PLAIN
PRODUCT #251
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KOSZULKA POLO DAMSKA 
PERFECTION PLAIN
PRODUCT #253

Elegancka koszulka polo o zwężonym kroju podkreśli 
piękną kobiecą sylwetkę.

DESIGN:

    listwa z 5 guzikami, na guzikach logo Malfi ni 

    dodatek 5 % elastanu, sprawia, że koszulka znakomicie
    dopasowuje się do sylwetki 

    95 % bawełna, 5 % elastan, Pique, 200 g/m2
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100% maceryzowanej bawełny, jedwabisty połysk 
i elegancki design sprawiają, że męska koszulka polo 
Spirit to wyjątkowy produkt.

DESIGN:

    listwa z 3 guzikami z logo Malfi ni

    tkana ozdobna taśma na wewnętrznej stronie kołnierzyka, 
    na listwie guzików od wewnątrz oraz na rozcięciu szwów bocznych

    100 % bawełna maceryzowana, Single jersey, 150 g/m2
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KOSZULKA POLO MĘSKA MACERYZOWANA

SPIRIT STRIPED
PRODUCT #250
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100% maceryzowanej bawełny, jedwabisty połysk
i elegancki design sprawiają, że męska koszulka polo 
Spirit to wyjątkowy produkt.

DESIGN:

    listwa z 3 guzikami z logo Malfi ni

    tkana ozdobna taśma na wewnętrznej stronie kołnierzyka, 
    na listwie guzików od wewnątrz oraz na rozcięciu szwów bocznych
 
    100 % bawełna maceryzowana, Single jersey, 150 g/m2

 M - XXL

KOSZULKA POLO MĘSKA MACERYZOWANA

SPIRIT PLAIN
PRODUCT #255 
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Prosty krój, ozdobne przeszycie na ramionach i doskonałe 
wykonanie nadają klasycznej koszulce nowy charakter.

DESIGN:

    doskonała jakość materiału i wykonania
 
    ozdobne przeszycia na ramionach

    wąska lamówka ze splotu żeberkowego

    dodatek 5 % elastanu, sprawia , że koszulka znakomicie dopasowuje się do sylwetki 

    95 % bawełna, 5 % elastan, Single Jersey, 180 g/m2
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MĘSKI T-SHIRT

ACTION
PRODUCT #150
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