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TISZTELT 
ÜGYFELEINK!

Az Adler Team büszkén mutatja be Önöknek termékeink és 

szolgáltatásaink katalógusát, amelyet az Önök részére állítottunk 

össze a 2011-es idényre.

Amikor új ismertetőnkben lapozgatnak, ismét számos újdonsággal 

és tökéletesítéssel találkozhatnak, amelyekre cégünk immár 

11 esztendeje folyamatosan törekszik. Éppen ezért idén az 

új árumintakészletünket az Olaszország déli részén, Gargano 

közelében található Peschici faluban fényképeztük. Bízunk benne, 

hogy a kész eredmény hozzánk hasonlóan, az Önök tetszését is 

elnyeri első látásra. Ami viszont még ennél is fontosabb, reméljük, 

hogy  az elkövetkező évre készített termékeink ismét megnyerik 

az Önök tetszését, s ezután is megfelelnek elvárásaiknak.

Bevezetésképpen ajánljuk Önöknek termékújdonságaink sorából 

a LOVE 150 női T-shirt terméket, a Classic Safety Vest új

típusú biztonsági mellényt, valamint a Latino sapkát és a tobbi 

terméket is.

Bizonyára felkelti az Önök figyelmét is új, szublimációs nyomásra 

alkalmas terméksorozatunk, amely a márkás reklámtextil 

kategóriában érdekes és figyelemreméltó minták színnyomását 

teszi lehetővé széleskörű választékból.

Mielőtt  tanulmányozni kezdenék új katalógusunkat, 

emlékeztetjük Önöket arra, hogy cégünk immár hagyományos 

módon minden évben választ egy színárnyalatot, amelybe az 

ADLER öltözik, s ez a 2011-es évben sem lesz másképp. Ezt 

a színt ajánljuk Ügyfeleink számára is, mivel divatszínről van szó, 

amelyet jeles divattervezők választottak ki. A 2011-es év színe 

az ADLER-nél a sötét türkiz lesz.

Reméljük, hogy új színárnyalatunk megnyeri az Önök tetszését 

is éppúgy, mint ahogy további termékeink és szolgáltatásaink, 

amelyekkel remélhetőleg elégedettek lesznek.

A további együttműködésben bízva az ökológiailag orientált Adler 

cég és a csapata.
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A termék mellett található szám a termék katalógusszámát jelöli.
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AZ ADLER MÁRKÁS 
REKLÁMTEXTIL FEJLŐDÉSE

Valamennyi termékünk rendelkezik saját 

„életrajzzal”. Egyikük életciklusa rövid, míg 

a másiké az emberi élethez viszonyítva egy 

teljes regényt tenne ki.

Még mielőtt megszületne egy új termék, gondosan 

figyelemmel kísérjük a divatirányzatokat, felmérjük 

ügyfeleink igényeit, s mindezekkel egybevetjük saját 

eredményeinket és kreatív ötleteinket.

Az alapjavaslat szigorú vizsgálatnak van kitéve nemcsak 

cégünkön belül, hanem külső szakértők, valamint 

a reklámtextil felhasználók részéről is, de a végtermék 

piacra kerülésével még nem ér véget a folyamat. 

Éppen ellenkezőleg, az esetleges hozzászólások és ötletek 

alapján tovább fejlesztjük és tökéletesítjük azt. Kivételes 

esetben előfordulhat, hogy véglegesen visszavonjuk 

a terméket ajánlatunkból, de az esetek zömében továbbra 

is változatlanul szerepel kínálatunkban. 

Elsősorban a divatirányzatok fejlődésének, valamint 

a kereslet folyamatos kiértékelésének  köszönhetően, sor 

kerülhet ajánlatunk esetleges további módosítására vagy 

fejlesztésére is.
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NYOMÁS, HÍMZÉS
SZÍNNYOMÁS

FILMNYOMÁS (szitanyomás) - 
KÖZVETLEN NYOMÁS 
- a legrégebbi és mindezidáig leghatékonyabb textilnyomási 

módszer. A gépi nyomásnak köszönhetően magas napi 

termelékenységet érhetünk el (ez akár 15.000-es darabszám 

is lehet), természetesen a megrendelés megfelelő minőségű 

kivitelezése mellett. Ezzel az eljárással gyakorlatilag bármilyen 

motívum létrehozása lehetséges, a legegyszerűbb mintától 

kezdve egészen a fénykép minőségűig. Az ezen technikával 

nyomott termékek mosás elleni szavatolt ellenállóképessége 

60°C –ig garantált. A nyomás nem vasalható.. 

FILMNYOMÁS (szitanyomás) - 
ÁTVITELI NYOMÁS 
-azon  nyomási módszerek egyike, amikor a motívumot először 

egy speciális átviteli fóliára nyomják, majd ezt követően 

arra ragasztót nyomva átvasalják a textilre. Főleg sapkák 

nyomásakor  vagy olyan termékeknél használatos, amelyeknél 

nem lehetséges a közvetlen nyomás. Nem alkalmazható 

vízhatlan anyagok nyomására. Ezen termékek mosás elleni 

szavatolt ellenállóképessége 60°C –ig garantált. A nyomás nem 

vasalható.

DIGITÁLIS NYOMÁS
- ideális módszer kistételű megrendelések nyomásához, mivel 

nem szükséges semmilyen nyomtatási előkészület. A textil 

közvetlen színnyomása a legkorszerűbb KORNIT nyomtatón 

történik, s különleges, vízbázisú pigment tintával dolgozunk. 

A nyomás mosás elleni szavatolt ellenállóképessége 30°C –ig 

garantált. A nyomás vasalható.

SZUBLIMÁCIÓS NYOMÁS 
- szintetikus szálból készült textilek nyomására alkalmas. 

A diszperziós festéket papíralátétre nyomják, majd erről gőz 

formájában kerül a textilre. A nyomást nem kell véglegesíteni, 

a színek tartóssága kiváló, s a tarka hímzésű (jóval drágább) 

áruk utánzatai nehezen különböztethetők meg az eredetitől. 

Ez a módszer elsősorban fényképek vagy grafikák nyomására 

alkalmas, amelyek körülhatárolása négyzet vagy téglalap 

formában történik.

HÍMZÉS / RÁTÉTES HÍMZÉS
- Motívumok, logók, illetve szlogenek megjelenítésére 

alkalmas textil termékeken kiváló minőségben. Ahhoz, 

hogy egy adott motívumot a termékre hímezhessünk, 

hímzőprogramot kell kialakítani. A program 

megírásához jó minőségű adatokra (tif, cdr, pdf) van 

szükség, majd  ezt követően az Ön egyedi motívuma 

átvitelre kerül a hímzőgép vezérlőprogramjába.

A motívumot közvetlenül a termékre hímezzük, 

de lehetőség van rátétes hímzés alkalmazására is, 

amelyet a termékre rögzítünk.

LÉZERES GRAVÍROZÁS
- Új eljárási módszer, amely textiltermékek réteges 

vágását teszi lehetővé lézersugárral. Ezen eljárás 

egyedi, ezidáig még kevésbé ismert alkalmazás, amely 

kiválóan alkalmas polar fleece termékek dekorációjára.

PRÉSELÉS
- Ezen technika 100 %-os pamutból készült, gomb 

és cipzár nélküli termékeknél alkalmazható, mivel 

ezek a nyomás által megrongálódhatnak. Ez az eljárás 

lehetővé teszi, hogy a terméket az Ön által megadott 

formára préseljük össze, s ezáltal lehetősége nyílik 

egyedi ajándék-, illetve reklámtárgy kivitelezésére. 

Forma választása lehetséges saját mintáink közül, 

de természetesen egyedi forma megadására is 

lehetőség van.

CSILLOGÓ FLITTEREK
- Ez a különleges eljárás T-shirtekre, sapkákra, 

pólóingekre alkalmazható, bármilyen méretű  

motívummal, illetve bármely színkombinációval. 

A flitterek átlátszó vagy nem átlátszó formában,  

1,5 mm-től - 8 mm-ig terjedő nagyságban állnak 

rendelkezésre.

A minimális megrendelési mennyiség 100 db. 

Az ezen eljárással díszített termékek mosása 

kifordítva, 40°C –on ajánlott.
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Nem talált a kedvére valót az ADLER 2011-

es termékkínálatából? Ennél igényesebb 

követelményei, egyedi elvárásai, illetve elképzelései 

vannak? Nekünk erre is van megoldásunk!

 Választhat saját elképzelései, igényei, tapasztalatai szerint:

  Anyagösszetételt 

(pamut, poliamid, poliészter, spandex, stb.),

  Kötés-, illetve szövetmintát, valamint kötésmódot 

(single jersey, polar fleece, piké, frottír, vászon, sávoly, 

softshell, stb.),

  Szabásmintát, a termék szabásának kivitelezését 

(az Ön saját szabásmintája vagy mintadarabja alapján, 

illetve a mi ajánlatunk szerint),

  Színárnyalatot és színkombinációt 

(Pantone meghatározással vagy mintadarabok alapján),

  Címkét (szövött vagy nyomtatott formában, 

különböző méretben és színben).

Mindezen felül lehetséges az Ön egyedi termékének kivitelezése 

nyomással, hímzéssel, rátétes hímzéssel, papírcímkével, 

illetve saját csomagolással.

13
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VETÜLÉKRENDSZERŰ KÖTÉS

KÖTÉS:
A kötésfonal csomózáskor jön létre 
oly módon, hogy a fonalból hurkokat 
hajlítanak, amelyek fokozatosan 
szemeket képeznek. A kötés lehet 
láncrendszerű (Single Jersey, Pique,…) és 
vetülékrendszerű.

LÁNCRENDSZERŰ KÖTÉS – 
EGYSZÍNOLDALAS SIMA

1  SINGLE JERSEY (100% pamut)
Finom vetülékrendszerű kötés jellegzetes 
fa Alan szemszárakkal a színén és 
szemlábakkal a fonákán. A kötésmód kitűnik 
rugalmasságával, puhaságával és egyszerű 
lebonthatóságával. A kötésnél használt fonal 
nagy hatással van az anyag minőségére. Az 
ADLER termékekhez felhasznált fonalak 
minőségi gyűrűsfonással készültek. Az anyag 
nyomásra és hímzésre egyaránt alkalmas. 
A termék különböző tömegsűrűséggel 
készítve (150 -200 g/m2).

Felhasználási lehetőségek: póló Classic, Duo Sandwich, 
V-neck160, Heavy 200, Heavy V-neck 200, Colormix,
Fan 200, Unisex Long sleeve 180, Póló Single 180

LÁNCRENDSZERŰ KÖTÉS – 
EGYSZÍNOLDALAS MINTÁS

2  BÉLÉS (100% pamut,
95% pamut / 5% elasztan,
65% pamut / 35% poliészter,
100% poliészter)
Vetülékrendszerű kötés jellegzetes fa 
alakú szemszárak a színén és szemlábak a 
fonákján. A kötés bélésfonal hozzáadásával 
készült, amely az anyag fonákján van 
vezetve. A hozzáadott fonal növeli az 
anyag nedvszívóképességét, térfogatát, és 
tartását. A hozzáadott térfogatnövelő és 
puha fonalakat a jobb hőszigetelés kedvéért 
bolyhosítják. Nyomásra és hímzésre 
egyaránt alkalmas. A termék különböző 
tömegsűrűséggel előállítva
(250 – 300 g/m g/m2).

Felhasználási lehetőségek: bélés: Terry Jacket 320, 
rövidnadrág, bolyhozott bélés: Essential 300 

3  FLEECE (100% poliészter)
Vetülékrendszerű kötés jellegzetes, 
sűrűn bolyhozott puha felülettel, kiváló 
hőszigetelő tulajdonságokkal minden 
időjárásnál. Az izzadtságot kivezeti a kelme 
felületére, de ugyanakkor megakadályozza 
a szél behatolását. Az anyag nyomásra 
és hímzésre egyaránt alkalmas. A termék 
különböző tömegsűrűséggel előállítva
(230 – 400 g/m2).
Felhasználhatóság: Fleece mellény, Fleece Jacket

LÁNCRENDSZERŰ KÖTÉS – 
KÉTSZÍNOLDALAS MINTÁS

4  PIKÉ (100% pamut, 65 % pamut / 
35 % poliészter) 
Vetülékrendszerű mintás szövet plasztikus 
geometriai mintával. A kétszínoldalas kötés 
alsó fonalszállal kitöltve, biztosítja a lehető 
legkisebb nyúlást az anyag szélességében. 
Nyomásra és hímzésre egyaránt alkalmas. 
A termék különböző tömegsűrűséggel 
előállítva (180 – 200 g/m2).

Felhasználási lehetőségek: Pique Polo 200, Pique V-neck 
200, Golf, Polo 200

5  INTERLOCK PIQUE
A láncrendszerű Interlock mintás kelme 
sima és fordított szemek kombinációiból 
áll. A kelme egyik oldala sima, a másikon 
sávolyszerű csíkozás látható. Simább 
felületű, teltebb, de kevésbé nyúlékony, 
mint az egyszerű 1/1 bordáskötésű kelme. 

Alkalmazási példák: Ladies Top Impression (100% 
poliészter), Gents Shorts Playtime (100% poliészter)

6  VETÜLÉKRENDSZERŰ KÖTÉS
Ennek haladási iránya a kelme keresztiránya, 
hasonlóan, mint a szövetben a vetülékfonalé. 
A fonalból a kötőgép tűi egymás mellett 
szemeket készítenek, amelyek így szemsort 
alkotnak és ezek összekapcsolódnak a 
következő szemsor hasonló szemeivel. Az 
egymás fölött összekapcsolódó szemek 
alkotják a szempálcát (szemoszlopot). A 
különböző kelmeszerkezetek adják meg 
ezen kelmecsoport tulajdonságait (kisebb 
nyúlékonyság, rugalmasság, terjedelmesség). 
Előállítható egyszínoldalas, kétszínoldalas, 
sima vagy mintás kötött kelme.

Alkalmazási példák: Safety Vest (100% poliészter)

SZÖVETEK:
Ez a szövet 2 vagy több fonal merőleges 
összeszövéséből keletkezik. Az alapkötés 
vászon, sávoly és atlasz.

7  VÁSZON (100% fésűlt pamut,
100% PES, 100% PAD) 
A vászonkötés szövete erős, szabályosan 
ismétlődő kötés. Nem képez mintát, sima 
és nyomásra valamint hímzésre egyaránt 
alkalmas. A kötőfonalak megerősíthetők, 
így készül az Oxford elnevezésű szövet. 
Tulajdonságait kipróbálhatják női blúzainknál. 
Ezt a terméket minőségi fésűlt vagy 
koptatott pamutból, PES vagy PAD-ból 
állítják elő.
Felhasználási lehetőségek: Kalapok, Táskák, Női blúzok, 
Férfi pólók

8  SÁVOLY (100% fésűlt pamut,
65 % pamut / 35 % poliészter) 
A sávolykötés szövetében a kötéspontok 
átlósan helyezkednek el és szabályosan 
ismétlődnek. A sávolykötés szövete lazább, 
jobban melegít, puhább és rugalmasabb a 
megmunkálás során mint a vászon, alkalmas 
nyomásra és hímzésre. A termék minőségi 
fésűlt pamut, koptatott pamut vagy 
poliészter keverékből készül.

Felhasználhatóság: Sapkák, Kalapok, Sun visor

9  FROTTÍR (100% fésűlt pamut) 
Hurkolt szövet minőségi pamutból (350 - 
500g/m2) tömegsűrűséggel, nagyon puha, 
kiváló nedvszívó, erős hurkolással mindkét 
oldalon.

Felhasználás: Törülköző 450, Fürdőlepedő 450, 
Fürdőköpeny 430

10  RIP STOP
Minél erősebb és egyben könnyű kelme 
előállításának céljából kifejlesztett 
anyag. Rendszeres közökben az anyagba 
kereszt- és hosszanti irányban tartósabb 
fonalakat szőnek. Ezzel megakadályozható 
a szerkezeti szakadás továbbterjedése. 
Gyártmányaink visszáján egy réteg 
található, ami az anyag vízhatlanságát 
biztosítja. A Body Warmer és a Jacket 
Active dzseki esetén egy ezüst felület van 
alkalmazva, ami antibakteriális hatású. 
Alkalmazási példák: Ladies Jacket Active Plus, Body 
Warmer 

LAMINÁLT KELME:
Progresszív technológiával gyártott 
kelme. Több rétegben teljes felületen 
összekötött kelméből esetleg membránból 
áll. Az egybekötés hőhatással vagy más 
módon történik. Különböző anyagok 
kölcsönös egybekötésével más- és más 
tulajdonságú végtermék nyerhető. Az 
alap- (hordozó) kelme lehet szövött, 
kötött, vagy nem szőtt textília.

11  SOFTSHELL
A Softshell korszerű, sportos, szabadban 
végzett testmozgáshoz való öltözetekhez 
alkalmas laminált kelme. Megkülönböztetünk 
membránnal ellátott, illetve membrán nélküli 
kivitelezést. A laminált kelméből készült 
öltözék könnyű, jó hőszigetelésű, rugalmas, 
s egyben magas ellenállóképességgel 
rendelkezik. A membránnal ellátott Softshell 
vízhatlan, emellett légáteresztő is lehet.

Alkalmazási példák: Ladies Softshell jacket 

A termékeink ilyen kötött vagy szött anyagokból készülnek.

1 2

5

6

4

8
7

9

11
10

3
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SZOLGÁLTATÁSOKAz ADLER-Team 
a következő 
hagyományos 
szolgáltatásait 
ajánlja és 
garantálja Önnek:

KIEGÉSZÍTŐ 
TERMÉKEK 

Minőségi csomagolóanyagokat, 

ajándékdobozokat 

és textilösszehajtó 

segédeszközöket 

is kínálunk.

ÉRTÉKESÍTÉST 
SEGÍTŐ 
TÁRGYAK 

Lehetséges ruhaállványok 

üzletbe vagy show-room 

rendezvényekre történő 

szállítása, de egyéb 

segédeszközök igénylése 

is: színkatalógusok 

textilek mintadarabjaival, 

választékunkat bemutató 

mintaszettek, mini katalógusok 

az Ön vásárlói számára, illetve 

kerekes pilótakoffer. 

SZÁLLÍTÁS 
AZ ÖN ÁLTAL 
MEGADOTT 
HELYRE 

Az Ön által megrendelt árut le 

tudjuk szállítani  közvetlenül az 

Ön vásárlójához is. Ezáltal időt 

és költséget takarítunk meg 

Önnek, hogy a csomag további 

postázása ne az Ön gondja 

legyen.

AZ ÖN 
ÁRUJÁNAK 
RAKTÁROZÁSI 
LEHETŐSÉGE

Kiterjedt raktárterületeinknek 

köszönhetően az egyedi  

megrendelésre gyártott 

termékeket közvetlenül 

cégünknél raktározhatja, 

ahonnan folyamatosan 

szállíthatja el.

SZÁLLÍTÁS 
24 ÓRÁN 
BELÜL 

A kínálatunkban szereplő,  

14.00 óráig megrendelt árut 

a következő munkanapon 

leszállítjuk Önnek.

ÁFA-MENTES 
VÁSÁRLÁS 

Abban az esetben, amennyiben 

Ön ÁFA-fizető ügyfél, nálunk 

ÁFA-mentesen vásárolhat.

VÁSÁRLÁS 
MÁR 1 
DARABTÓL 

Nálunk akár már 

1 db-ot is rendelhet, a rendelés 

nincs minimális 

mennyiséghez vagy összeghez 

kötve.

17
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E -SHOP

A 2011-es esztendőbe lépve a világhálón keresztül 

lebonyolításra kerülő megrendelések lehetősége már 

teljesen hétköznapi jelenségnek számít. Az ADLER 

e-shop lehetővé teszi a folyamatos, napi 24 órás 

rendelések lebonyolítását, nyolc nyelven, egyszerű és 

áttekinthető módon. 

Természetes a készletek állapotának on-line 

frissítése, de ezen kívül számos ügyfelünk pozitívan 

értékeli a termékeink részletes méreteit tartalmazó 

csatolt pdf fájlokat is. A kidolgozott weboldalas 

bemutatásnak köszönhetően letölthetőek,  illetve 

további felhasználásra használhatóak interaktív 

termékjegyzékeink, illetve termékeinket bemutató 

fotóink, de ezen kívül rendelkezésre állnak 

a felhasznált alapanyagokról olvasható ismertetők is. 

Megtekintheti továbbá tanúsítványainkat és  egyéb 

bizonyítványainkat, de átböngészheti  a leggyakoribb 

kérdésekre adott válaszokat is.

Külön figyelmet érdemel az Adler-nél leginkább értékelt 

szolgáltatás, a megrendelések időbeli lefolyásának és 

kézbesítésének nyomonkövetése. 

www.adler.info

18
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PÓLÓK

Classic 160

Classic 160 gyermek

V-Neck 160

Heavy 200

Heavy V-Neck 200 

Duo Sandwich 160

Colormix 200 

Pique V-neck 200 

City 150 

Love 150 

Pure 150 

Spaghetti Top 180 

Long Sleeve 180 

Fit-T Long Sleeve 160

Long Sleeve 160 gyermek
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CLASSIC 160160
póló

Single Jersey, 100% pamut, 160 g/m2

méretek rendelési szám

XS 101 - színkód - 12

S 101 - színkód - 13

M 101 - színkód - 14

L 101 - színkód - 15

XL 101 - színkód - 16

XXL 101 - színkód - 17

XXXL 101 - színkód - 18

XXXXL* 101 - színkód - 19

 minőségi unisex póló, közepes fajsúlyú 

 hímzésre és nyomásra egyaránt alkalmas 

 kerek nyakrész 

 megerősített vállszalag 

 nyomtatott szatén címke 

 a törzsrész oldalvarrás nélküli 

 120 db/karton, 10 db/zacskó

XXXXL kizárólag 00, 01, 02, 05, 06,
07, 11 színekben

Pó
ló

k00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

03
világosszürke 

melírozott

05
királykék

08
homokszinű

04
sárga

07
piros

06
üvegzöld

09
khaki

12
sötétszürke 

melírozott

10
natúr

13
bordó

31
halványzöld

49
fuchsia red

11
narancssárga

14
azúrkék

15
égszínkék

16
fűzöld

17
cink

18
világossárga

19
smaragdzöld
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CLASSIC 160160
gyermek póló

Single Jersey, 100% pamut, 160 g/m2

méretek rendelési szám

4 éves 100 - színkód - 08

6 éves 100 - színkód - 09

8 éves 100 - színkód - 10

10 éves 100 - színkód - 11

 gyermekgyermek közepes fajsúlyú póló

 hímzésre és nyomásra egyaránt alkalmas

 kerek nyakrész

 megerősített vállszalag

 nyomtatott szatén címke

 a törzsrész oldalvarrás nélküli

 120 db/karton, 10 db/zacskó

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

03
világosszürke 

melírozott

05
királykék

08
homokszinű

04
sárga

07
piros

06
üvegzöld

09
khaki

15
égszínkék

11
narancssárga

16
fűzöld

30
rózsaszín

31
halványzöld

Pó
ló

k
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V-NECK 160160
póló 

Single Jersey, 100% pamut, 160 g/m2

 minőségi unisex póló, közepes fajsúlyú 

 hímzésre és nyomásra egyaránt alkalmas 

 „V“ alakú nyakkivágás 

 megerősített vállszalag 

 nyomtatott szatén címke 

 a törzsrész oldalvarrás nélküli 

 120 db/karton, 10 db/zacskó

méretek rendelési szám

XS 102 - színkód - 12

S 102 - színkód - 13

M 102 - színkód - 14

L 102 - színkód - 15

XL 102 - színkód - 16

XXL 102 - színkód - 17

XXXL 102 - színkód - 18

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

03
világosszürke 

melírozott

05
királykék

08
homokszinű

04
sárga

07
piros

06
üvegzöld

09
khaki

Pó
ló

k
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HEAVY HEAVY 200200
póló

Single Jersey, 100% pamut, 200 g/m2

 minőségi unisex póló 

 reprezentatív ajándék 

 hímzésre és nyomásra egyaránt alkalmas 

 kerek nyakrész 5%-os elasztén tartalommal 

 kiváló varrással és minőségű anyagból készült 

 megerősített vállszalag 

 szövött címke 

 oldalvarrás nélküli törzsrész

 120 db/karton, 10 db/zacskó

méretek rendelési szám

XS 110 - színkód - 12

S 110 - színkód - 13

M 110 - színkód - 14

L 110 - színkód - 15

XL 110 - színkód - 16

XXL 110 - színkód - 17

XXXL* 110 - színkód - 18

XXXL kizárólag 00, 01, 03, 07 színekben

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

03
világosszürke 

melírozott

05
királykék

08
homokszinű

04
sárga

07
piros

06
üvegzöld

09
khaki

13
bordó

10
natúr

14
azúrkék

43
fukszia

11
narancssárga

15
égszínkék

44
türkiz

38
csokoládébarna

47
levendula

39
borsózöld

48
réz szín

40
bíborszín

50
wasabi zöld

41
sötétsárga

51
jégszürke

42
borostyán

52
dohány szín

59
sötét türkiz

Pó
ló

k
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HEAVY V-NECK HEAVY V-NECK 200200
póló

Single Jersey, 100% pamut, 200 g/m2

 minőségi unisex póló

 reprezentatív ajándék

 hímzésre és nyomásra egyaránt alkalmas

 „V“ alakú nyakkivágás 5%-os elasztén tartalommal

 kiváló varrással és minőségű anyagból készült

 megerősített vállszalag

 szövött címke

 oldalvarrás nélküli

 120 db/karton, 10 db/zacskó

méretek rendelési szám

XS 111 - színkód - 12

S 111 - színkód - 13

M 111 - színkód - 14

L 111 - színkód - 15

XL 111 - színkód - 16

XXL 111 - színkód - 17

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

03
világosszürke 

melírozott

05
királykék

08
homokszinű

04
sárga

07
piros

06
üvegzöld

09
khaki

Pó
ló

k
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00/07
fehér/piros

01/05
fekete/királykék

04/01
sárga/fekete

07/00
piros/fehér

14/02
azúrkék/ 

/tengerkék

 a női formák oldalvarrással kiemelve 

  minőségi divatpóló, dupla szegéllyel a nyakkivágásnál 
és az ujjaknál 

  nyomásra és hímzésre egyaránt alkalmas 

DUO SANDWICH 160160
női, férfi, gyerek póló

Single Jersey, 100% pamut, 160 g/m2

  a kerek nyakkivágás kétrétegű 
5% elasztén tartalmú 
szegéllyel díszítve 

  nyomtatott szatén címke 

  50 db/karton, 10 db/zacskó

gyermekférfi

méretek rendelési szám

S 117 - színkód - 13

M 117 - színkód - 14

L 117 - színkód - 15

XL 117 - színkód - 16

XXL 117 - színkód - 17

XXXL 117 - színkód - 18

méretek rendelési szám

4 éves 116 - színkód - 08

6éves 116 - színkód - 09

8éves 116 - színkód - 10

10éves 116 - színkód - 11

méretek rendelési szám

S 115 - színkód - 13

M 115 - színkód - 14

L 115 - színkód - 15

XL 115 - színkód - 16

XXL 115 - színkód - 17

női

Pó
ló

k
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COLORMIX COLORMIX 200200
póló

Single Jersey, 100% pamut, 200 g/m2

 többszínű trendi férfi póló 

 kerek nyakrész 5%-os elasztén tartalommal 

 a magas fajsúly biztosítja a póló fazonjának megtartását 

 megerősített vállszalag 

 szövött  címke 

 120 db/karton, 10 db/zacskó

00/07
fehér/piros

01/00/07
fekete/

fehér/piros

01/04
fekete/sárga

06/10
üvegzöld/natúr

01/00/11
fekete/fehér/
narancssárga

00/39
fehér/borsózöld

07/00/01
piros/

fehér/fekete

01/16
fekete/fűzöld

14/00/02
azúrkék/fehér/

tengerkék

Pó
ló

k

méretek rendelési szám

S 109 - színkód - 13

M 109 - színkód - 14

L 109 - színkód - 15

XL 109 - színkód - 16

XXL 109 - színkód - 17



36 37

PIQUE V-NECK PIQUE V-NECK 200200
póló

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter, 200 g/m2

  rövidujjú póló kötött piké anyagból 

 „V“ alakú nyakkivágás 

  kiegészítő színű mutatós dupla csíkkal az ujjvégeken és
a nyakkivágáson 

 nyomtatott szatén címke 

 50 db/karton, 1 db/zacskó

méretek rendelési szám

S 104 - színkód - 13

M 104 - színkód - 14

L 104 - színkód - 15

XL 104 - színkód - 16

XXL 104 - színkód - 17

00/12
fehér/sötét-

szürke melírozott

01/12
fekete/sötét-

szürke melírozott

12/01
szürke melírozott/

fekete

02/00
tengerkék/fehér

Pó
ló

k
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CITY CITY 150150
női póló

Single Jersey, 100% pamut, végső szilikon kezelés, 150 g/m2

  trendi női póló nagyon rövid ujjal, bővebb szabással, az alsó 
széle széles szegélybe van levarrva 

 kerek nyakkör, azonos anyagból készült, keskeny széllel

 a vállrész bevarrt csíkkal van megerősítve 

 a póló csípőig ér 

  az enzimatikus lágyító anyag
biztosítja a puha és lágy érintést 

 nyomásra és hímzésre alkalmas 

 nyomtatott szatén címke. 

 120 db/karton, 10 db/zacskó

méretek rendelési szám

S 120 - színkód - 13

M 120 - színkód - 14

L 120 - színkód - 15

XL 120 - színkód - 16

XXL 120 - színkód - 17

00
fehér

01
fekete

15
égszínkék

31
halványzöld

42
borostyán

39
borsózöld

59
sötét türkiz

47
levendula

Pó
ló

k
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LOVE LOVE 150150
póló/ruha

Single Jersey, 100% viszkóza, 150 g/m2

 testresimuló női póló 

 lezser szabás, kimonó ujjal

 ovális nyakkivágás az alapanyagból készült szegéllyel

 a póló hossza több viselési módot tesz lehetővé

  A termék anyagtulajdonsága miatt javasoljuk, hogy a pólót 
vízszintes, fekvő helyzetben szárítsák.

 nyomtatott címke

 120 db/karton, 10 db/zacskó

méretek rendelési szám

S 123 - színkód - 13

M 123 - színkód - 14

L 123 - színkód - 15

XL 123 - színkód - 16

XXL 123 - színkód - 17

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

04
sárga

11
narancssárga

51
jégszürke

07
piros

50
wasabi zöld

43
fukszia

Pó
ló

k
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Single Jersey, 100% pamut, végső szilikon kezelés, 150 g/m2

méretek rendelési szám

S 122 - színkód - 13

M 122 - színkód - 14

L 122 - színkód - 15

XL 122 - színkód - 16

XXL 122 - színkód - 17

 női póló nagyon rövid ujjal 

  nagyobb, kerek nyakkör, keskeny, azonos anyagból készült 
széllel 

 a vállrész bevarrt csíkkal van megerősítve 

 a póló csípőig ér és a szabása kiemeli a női alakot

  az enzimatikus lágyító anyag
biztosítja a puha és lágy érintést 

 nyomásra és hímzésre alkalmas 

 szatén címke 

 120 db/karton, 10 db/zacskó

PURE PURE 150150
női póló00

fehér

01
fekete

04
sárga

07
piros

14
azúrkék

11
narancssárga

44
türkiz

16
fűzöld

Pó
ló

k
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női póló
Single Jersey, 95% pamut, 5% spandex, 180 g/m2

 testresimuló női póló, spagetti vállpántokkal

  kellemes anyag, spandex adalékkal, ami a póló alaktartását 
biztosítja

 csípőig érő hossz

 nyomásra és hímzésre alkalmas

 szövött címke

 100 db/karton, 10 db/zacskó

méretek rendelési szám

XS 107 - színkód - 12

S 107 - színkód - 13

M 107 - színkód - 14

L 107 - színkód - 15

XL 107 - színkód - 16

00
fehér

01
fekete

04
sárga

05
királykék

11
narancssárga

31
halványzöld

07
piros

30
rózsaszín

14
azúrkék

38
csokoládébarna

Pó
ló

k

SPAGHETTI TOP 180180
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LONG SLEEVE 180180
unisex póló

Single Jersey, 100% pamut, 180 g/m2

 minőségi unisex póló 

 kerek nyakrész 5%-os elasztén tartalommal 

 megerősített vállrész kontraszt színnel díszítve 

 az ujjak egész hossza dupla öltésű varrással készül 

 oldalvarrás nélküli 

 szövött címke 

 100 db/karton, 10 db/zacskó

méretek rendelési szám

M 112 - színkód - 14

L 112 - színkód - 15

XL 112 - színkód - 16

XXL 112 - színkód - 17

XXXL 112 - színkód - 18

00/05
fehér/királykék

01/07
fekete/piros

02/14
tengerkék/ 

azúrkék

05/00
királykék/

fehér

07/00
piros/fehér

16/01
fűzöld/
fekete

06/09
üvegzöld/

khaki

14/00
azúrkék/

fehér

12/00
sötétszürke/

melírozott/fehér

38/10
csokoládébarna/

natúr

Pó
ló

k
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FIT-T LONG SLEEVE FIT-T LONG SLEEVE 160160
férfi póló

Single Jersey, 100% pamut, 160 g /m2

  sima kötött kelméből készült, hosszúujjú, testhez simuló
férfi póló

 a pólóval azonos színű divatos vékony nyakszegély

 nyomtatásra és hímzésre alkalmas

 nyomtatott szatén címke

 100 db/karton, 10 db/zacskó

méretek rendelési szám

S 119 - színkód - 13

M 119 - színkód - 14

L 119 - színkód - 15

XL 119 - színkód - 16

XXL 119 - színkód - 17

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

03
világosszürke 

melírozott

07
piros

04
sárga

Pó
ló

k
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LONG SLEEVE LONG SLEEVE 160160
gyermek póló

Single Jersey, 100% pamut, 160 g /m2

 sima kötött anyagból készült, hosszúujjú gyerek póló 

 keskeny szegély a póló színében 

 nyomásra és hímzésre alkalmas 

 nyomtatott szatén címke. 

 120 db/karton, 10 db/zacskó

méretek rendelési szám

4 év 121 - színkód - 08

6év 121 - színkód - 09

8év 121 - színkód - 10

10év 121 - színkód - 11

00
fehér

01
fekete

04
sárga

05
királykék

11
narancssárga

31
halványzöld

07
piros

30
rózsaszín

15
égszínkék

39
borsózöld

Pó
ló

k
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GALLÉROS PÓLÓK

Pique Polo 200

Női Pique Polo 200

Golf Polo 200 

Single J. 180 

Junior 

Single J. 180 Long Sleeve
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PIQUE POLO PIQUE POLO 200200
galléros

Pique, 65 % pamut, 35 % poliészter, 200 g/m2

 közkedvelt galléros piké póló 

  a gallér és az ujjvégek bordás kötésű anyagból dupla
szegéllyel a szélén 

 3 gomb az anyag színében 

 gallér és az ujjvég megegyező anyagból 

 szőtt címke 

 bővebb szabás oldalvarrásokkal 

 50 db/karton, 1 db/zacskó

méretek rendelési szám

S 203 - színkód - 13

M 203 - színkód - 14

L 203 - színkód - 15

XL 203 - színkód - 16

XXL 203 - színkód - 17

XXXL* 203 - színkód - 18

XXXL kizárólag 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 11,
12, 15 színekben

G
al

lé
ro

s 
pó

ló
k

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

03
világosszürke 

melírozott

05
királykék

08
homokszinű

04
sárga

07
piros

06
üvegzöld

09
khaki

15
égszínkék

11
narancssárga

16
fűzöld

59
sötét türkiz

12
sötétszürke 

melírozott

20
antracit

30
rózsaszín

38
csokoládébarna

39
borsózöld

40
bíborszín

44
türkiz
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PIQUE POLO PIQUE POLO 200200
női galléros

Pique, 65 % pamut, 35% poliészter, 200 g/m2

 nyomásra és hímzésre alkalmas

 szőtt címke

 50 db/karton, 1 db/zacskó

 piké kötött anyagból készült, rövidujjú pólóing

 elegáns nőies szabás, amely kiemeli az alakot

 meghosszabbított, keskeny gombolás 5 gombbal

  a gallér és az ujjvégek bordás kötésű anyagból dupla
szegéllyel a szélén

méretek rendelési szám

S 210 - színkód - 13

M 210 - színkód - 14

L 210 - színkód - 15

XL 210 - színkód - 16

XXL 210 - színkód - 17

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

04
sárga

11
narancssárga

39
borsózöld

07
piros

30
rózsaszín

15
égszínkék

40
bíborszín

44
türkiz

59
sötét türkiz

G
al

lé
ro

s 
pó

ló
k
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GOLF POLO GOLF POLO 200200
galléros

Pique, 100% fésűlt pamut, 200 g/m2

 hímzésre alkalmas 

 szőtt címke 

  a zseb nincs rávarrva a könnyű 
hímezhetőség érdekében 

 50 db/karton, 1 db/zacskó

 trendi férfi póló 

 a 100%-os pamut lehetővé teszi viselését sportolásnál is 

 reprezentatív ajándék 

 szines fonalból kötött csíkok

 zseb és a gallér kontraszt színben

méretek rendelési szám

S 204 - színkód - 13

M 204 - színkód - 14

L 204 - színkód - 15

XL 204 - színkód - 16

XXL 204 - színkód - 17

58

02
tengerkék

07
piros

09
khaki

G
al

lé
ro

s 
pó

ló
k
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SINGLE J.SINGLE J.180180
galléros

Single Jersey, 100% pamut, 180 g/m2

 galléros póló sima kötött anyagból 

 2 gomb az anyag színében 

 megerősített vállszalag 

 szőtt címke

 a póló oldalvarrással készül 

  nyomtatásra és hímzésre
alkalmas

 50 db/karton, 1 db/zacskó

méretek rendelési szám

S 202 - színkód - 13

M 202 - színkód - 14

L 202 - színkód - 15

XL 202 - színkód - 16

XXL 202 - színkód - 17

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

03
világosszürke 

melírozott

05
királykék

08
homokszinű

04
sárga

07
piros

06
üvegzöld

09
khaki

13
bordó

11
narancssárga

14
azúrkék

12
sötétszürke 

melírozott

15
égszínkék

39
borsózöld

40
bíborszín

42
borostyán

44
türkiz

G
al

lé
ro

s 
pó

ló
k
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JUNIORJUNIOR
gyermek pólóing

Single Jersey, 100% pamut, 180 g/m2

 megerősített vállszalag

 nyomtatott címke

 50 db/karton, 1  db/zacskó

 sima kötésű rövidujjú gyermek pólóing

 1:1 bordás kötésű gallér

  hoszabbított díszítő pánt az anyag színével megegyező
3 gombbal

  a színes pólók ujjai és alsó részei kontraszt öltéssel vannak 
átvarrva

méretek rendelési szám

4 év 205 - színkód - 08

6 év 205 - színkód - 09

8 év 205 - színkód - 10

10 év 205 - színkód - 11

12 év 205 - színkód - 07

00
fehér

01
fekete

04/07
sárga/piros

05/40
királykék/
bíborszín

14/16
azúrkék/

fűzöld

07/04
piros/sárga

40/05
bíborszín/
királykék

39/14
borsózöld/

azúrkék

G
al

lé
ro

s 
pó

ló
k
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SINGLE J. SINGLE J. 180180 LONG SLEEVE LONG SLEEVE
férfi galléros póló

Single Jersey, 100% pamut, 180 g/m2

  vállerősitő szalagok 
és oldalvarrás

 szőtt címke

 50 db/karton, 1 db/zacskó

 férfi pólóing sima egyoldalas kötött anyagból

 1:1 bordás kötésben végződő hosszú ujjak

 az anyag szinével megegyező 2 gomb

méretek rendelési szám

S 211 - színkód - 13

M 211 - színkód - 14

L 211 - színkód - 15

XL 211 - színkód - 16

XXL 211 - színkód - 17

XXXL 211 - színkód - 18

00
fehér

01
fekete

07
piros

11
narancssárga

16
fűzöld

14
azúrkék

G
al

lé
ro

s 
pó

ló
k
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Shirt Short Sleeve 

Blouse Short Sleeve 

Shirt Long Sleeve 

Blouse 3/4 Sleeve

INGEK
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méretek rendelési szám

S 207 - színkód - 13

M 207 - színkód - 14

L 207 - színkód - 15

XL 207 - színkód - 16

XXL 207 - színkód - 17

SHIRT SHORT SLEEVESHIRT SHORT SLEEVE
férfi ing

BLOUSE SHORT SLEEVEBLOUSE SHORT SLEEVE
női blúz

  minőségi férfi ing jóesésű, izzadtságot
felszívó anyagból 

  A hátrész kialakítása kettős szabással lett me-
goldva a nagyobb mozgásszabadság érdekében

  az elülső részen rávarrott zseb, kettőzött 
karöltővarrás 

  gombos megoldás, az elülső rész díszítőpánttal 
eldolgozva, kétrészes ingnyak 

 nyomtatásra és hímzésre alkalmas

 szőtt címke 

 25 db/karton,10 db/zacskó

  minőségi női blúz nagyon rövid ujjal, jóesésű, 
nem átlátszó anyagból 

 kihajtott gallérú, két részes ingnyakkal 

  gombos megoldás, az elülső részén 
díszítőpánttal eldolgozva 

 formára alakított alsó rész 

 nyomtatásra és hímzésre alkalmas

 szőtt címke 

 50 db/karton, 10 db/zacskó

Puplin, 100% pamut, 120 g/m2

Oxford, 60 % pamut, 40 % poliészter, 140 g/m2

méretek rendelési szám

XS 206 - színkód - 12

S 206 - színkód - 13

M 206 - színkód - 14

L 206 - színkód - 15

XL 206 - színkód - 16

XXL 206 - színkód - 17

XXXL* 206 - színkód - 18

XXXL kizárólag 00 színekben

In
ge

k

00
fehér

15
égszín kék

00
fehér

15
égszín kék
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SHIRT LONG SLEEVESHIRT LONG SLEEVE
férfi ing

BLOUSE ¾ SLEEVEBLOUSE ¾ SLEEVE
női blúz  jó minőségű női blúz 3/4–es ujjal, lágy, nem 

áttetsző anyagból

  a női alakot kiemelő bevarrásokkal kialakítva

  kihajtott nyakkal és kettős inggallérral

  az elülső rész szélei visszahajtással vannak
eltisztázva

  az ingujj alsó vége díszes hasítékkal ellátott
felhajtható mandzsettába van bevarrva

 gombolással záródik

 nyomásra és hímzésre alkalmas

 szőtt címke

 50 db/karton, 1 db/zacskó

Puplin, 100% pamut, 125 g/m2

Puplin, 100% pamut, 125 g/m2

méretek rendelési szám

S 209 - színkód - 13

M 209 - színkód - 14

L 209 - színkód - 15

XL 209 - színkód - 16

XXL 209 - színkód - 17

XXXL 209 - színkód - 18

méretek rendelési szám

S 208 - színkód - 13

M 208 - színkód - 14

L 208 - színkód - 15

XL 208 - színkód - 16

XXL 208 - színkód - 17

XXXL 208 - színkód - 18

00
fehér

01
fekete

07
piros

14
azúrkék

00
fehér

01
fekete

07
piros

14
azúrkék

53
orgona lila

  jó minőségű férfi ing, hosszú ujjal, lágy,
nedvességszívó anyagból 

 az elülső rész bal oldalán rávarrt zseb található 

  Az elülső rész szélei visszahajtással vannak eltisztázva 

 gombolással záródik 

 kétrészes inggallér 

 az ing mandzsettája gombolással állítható 

 nyomásra és hímzésre alkalmas 

 szőtt címke 

 25 db/karton, 1 db/zacskó

In
ge

k
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PULÓVEREK

Hooded Sweater 320

Essential 300 

Női Hooded Sweater 320

Terry Jacket 320 
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HOODED SWEATER HOODED SWEATER 320320
férfi kapucnis pulóver 

Single Jersey, 65 % pamut, 35 % poliészter, 320 g/m2

  a váll és a zsebrész díszvarrással 
díszítve 

 25 db/karton, 1 db/zacskó

  minőségi trendi kapucnis pulóver „kenguruzsebbel“ 

 nyomásra és hímzésre alkalmas 

 belső része bolyhosított 

 zsinórbehúzással állítható hálóval bélelt kapucni 

  alsó szegély és az ujj mandzsettái 2:2-es bordás kötésú
anyagból, 5%-os elasztánnal 

méretek rendelési szám

M 405 - színkód - 14

L 405 - színkód - 15

XL 405 - színkód - 16

XXL 405 - színkód - 17

Pu
ló

ve
re

k

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

04
sárga

07
piros

06
üvegzöld
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ESSENTIAL ESSENTIAL 300300
férfi felső

Single Jersey one side brushed, 65 % pamut, 35 % poliészter 300 g/m2

  nyomásra és hímzésre alkalmas

 szőtt címke

 25 db/karton, 1 db/zacskó

  bolyhos belső oldal

  Az ujjak alsó szegélye és a nyakkivágás körül dupla szegéssel.

  dupla tűzés a nyakrészen, kézelőnél, karlyukon 
és a pulóver alján

méretek rendelési szám

S 406 - színkód - 13

M 406 - színkód - 14

L 406 - színkód - 15

XL 406 - színkód - 16

XXL 406 - színkód - 17

XXXL 406 - színkód - 18

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

05
királykék

07
piros

06
üvegzöld

Pu
ló

ve
re

k
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HOODED SWEATER HOODED SWEATER 320320
női kapucnis pulóver 

Terry, 100% pamut, 320 g/m2

  az alsó szegély 2:2- es bordás
kötésű anyagból, 5% elasztánnal 

  az ujjszegélyek mandzetta
nélküliek 

 25 db/karton, 1db/zacskó

  minőségi trendi kapucnis pulóver oldalsó zsebekkel 

 nyomásra és hímzésre alkalmas 

 belső része terry 

 formázott kapucni díszítő zsinórral 

  a kapucni széle és a termék oldalsó része kontraszt 
színnel díszítve 

méretek rendelési szám

S 404 - színkód - 13

M 404 - színkód - 14

L 404 - színkód - 15

XL 404 - színkód - 16

XXL 404 - színkód - 17

00/36
fehér/acélszürke

01/36
fekete/

acélszürke

04/00
sárga/fehér

06/36
üvegzöld/

acélszürke

14/00
azúrkék/

fehér

07/36
piros/

acélszürke

Pu
ló

ve
re

k
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TERRY JACKET TERRY JACKET 320320
női felső

Terry, 100% pamut, 320 g/m2

  1:1 rugalmas szegélyek 
az ujjakon és az alsó végén 

 szőtt címke 

 25 db/karton, 1 db/zacskó

  csípő alá érő stílusos női hosszúujjú dzseki állógallérral és két 
cipzáras zsebbel 

 nyomtatásra és hímzésre alkalmas 

 külső anyag: sima kötött kelme, belső anyag: terry 

 az ujjakon két mutatós bevarrt csík 

méretek rendelési szám

XS 403 - színkód - 12

S 403 - színkód - 13

M 403 - színkód - 14

L 403 - színkód - 15

XL 403 - színkód - 16

XXL 403 - színkód - 17

00
fehér

01
fekete

16
fűzöld

23
marlboro piros

42
borostyán

37
párizsi kék

Pu
ló

ve
re

k



82 83

POLÁROK

Jacket HI-Q 360

Jacket 280 férfi 

Jacket 280 női

Jacket 280 gyermek

Vesta 280 

Polar Hat 230 

Polar Scarf 230
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JACKET HI-Q JACKET HI-Q 360360
unisex polár

Fleece, 100% poliészter, 360 g/m2. Kiegészitő anyag: 210T nejlon Rip Stop PU bevonattal 

 két zseb rejtett cipzárral 

  az alsó szegély és az ujjszegély
háromsoros gumírozott 
passzéval 

 15 db/karton, 1db/zacskó

 luxus, végig cipzáras, uniszex, termovelúr dzseki 

 attraktív sportos design 

 rendkívűl meleg anyag 

 a vállak vízhatlan, kopásálló anyaggal fedve 

méretek rendelési szám

S 506 - színkód - 13

M 506 - színkód - 14

L 506 - színkód - 15

XL 506 - színkód - 16

XXL 506 - színkód - 17

XXXL 506 - színkód - 18

Po
lá

ro
k

00
fehér

01
fekete

04
sárga

05
királykék

23
marlboro piros

(fekete vállakkal)

06
üvegzöld
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JACKET JACKET 280280
férfi polár

Fleece, 100% poliészter, 280 g/m2

  a belső része bolyhosodás ellen
kezelve 

 15 db/karton, 1 db/zacskó

  „fleece“ anyagból készült kiváló minőségű klasszikus szabású 
dzseki két zsebbel, az alsó rész elasztikus zsinórral
összehúzható 

 a gallér belső része transzparens színben 

méretek rendelési szám

S 501 - színkód - 13

M 501 - színkód - 14

L 501 - színkód - 15

XL 501 - színkód - 16

XXL 501 - színkód - 17

00/00
fehér/fehér

01/36
fekete/

acélszürke

02/35
tengerkék/

krémszin

05/02
királykék/

tengerkék

11/01
narancssárga/

fekete

36/01
acélszürke/

fekete

06/01
üvegzöld/

fekete

35/36
krémszin/
acélszürke

23/36
marlboro piros/

acélszürke

38/01
csokoládébarna/

fekete

Po
lá

ro
k
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JACKET JACKET 280280
női polár

Fleece, 100% polyester, 280 g/m2

  a belső rész bolyhosodás ellen
kezelve

 15 db/karton, 1 db/zacskó

 minőségi klasszikus szabású női polár dzseki két zsebbel

 a férfi Polár Jacket 280 mintájára

 az alsó rész elasztikus zsinórral összehúzható

 a gallér belső része transzparens színben

méretek rendelési szám

XS 504 - színkód - 12

S 504 - színkód - 13

M 504 - színkód - 14

L 504 - színkód - 15

XL 504 - színkód - 16

00/00
fehér/fehér

01/36
fekete/

acélszürke

05/02
királykék/

tengerkék

11/01
narancssárga/

fekete

39/00
borsó zöld/

fehér

23/36
marlboro piros/

acélszürke

Po
lá

ro
k
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JACKET JACKET 280280
gyermek polár

Fleece, 100% poliészter, 280 g/m2

  szabása a férfi és női 
polárdzsekik sorozatából indul 

 15 db/karton, 1 db/zacskó

  hagyományos szabású polár gyermekdzseki, két 
cipzáras zsebbel 

 teljes hosszán zárható 

 antipeeling felületkezelés a belső oldalon 

méretek rendelési szám

4 év 503 - színkód - 08

6 év 503 - színkód - 09

8 év 503 - színkód - 10

10 év 503 - színkód - 11

05
királykék

23
marlboro piros

35
krémszin

36
acélszürke

39
borsó zöld

Po
lá

ro
k
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  a külső rész bolyhosodás ellen
kezelve 

 15db/karton, 1 db/zacskó

MELLÉNY MELLÉNY 280280
unisex polár

Fleece, 100% poliészter, 280 g/m2

 klasszikus szabású három zsebes unisex mellény 

  a mellrészen lévő zseb belső cipzárral készül, mely lehetővé 
teszi a hímzést 

  az alsó rész, az ujjak végződései és a gallér PES csíkkal
vannak megerősítve a hosszabb élettartamért 

  az alsó rész szélességét fém patentok segítségével lehet
szabályozni 

méretek rendelési szám

XS 502 - színkód - 12

S 502 - színkód - 13

M 502 - színkód - 14

L 502 - színkód - 15

XL 502 - színkód - 16

XXL 502 - színkód - 17

00/14
fehér/

azúrkék

01/01
fekete/fekete

14/05
azúrkék/
királykék

23/36
marlboro piros/

acélszürke

39/00
borsózöld/

fehér

45/36
acélszürke/
acélszürke

35/36
krémszin/

acélszürke

41/00
sötét sárga/

fehér

40/36
bíborszín/

acélszürke

Po
lá

ro
k
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POLAR HAT POLAR HAT 230230
unisex sapka

POLAR SCARF POLAR SCARF 230230
unisex sál

  uniszex termovelúr sapka 

  a sapka alsó része lehetővé tesz többféle 
viselési módot 

 a kitűnő termovelúr készlet tagja 

 100 db/karton, 10 db/zacskó

Fleece, 100% poliészter, 230 g/m2

Fleece, 100% poliészter, 230 g/m2

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

04
sárga

06
üvegzöld

23
marlboro piros

05
királykék

14
azúrkék

11
narancssárga

35
krémszin

38
csokoládébarna

  uniszex, termovelúr nyaksál 
 30 cm széles, különböző módon viselhető 
 a nyaksál mindkét vége rojtos 
 a kitűnő termovelúr készlet tagja 
 100 db/karton, 10 db/zacskó

Po
lá

ro
k

méretek rendelési szám

univerzális 507 - -  xxszínkód

méretek rendelési szám

150 x 30 cm 508 - -  30színkód
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OUTDOOR

Body Warmer

Windbreaker Sport 190

Jacket Active 

Jacket Active Plus

Softshell Jacket férfi 

Softshell Jacket női

Safety Vest 

Classic Safety Vest 

Child Safety Vest 



98 99

BODY WARMERBODY WARMER
férfi mellény

Külső anyag: 100% Nylon Rip Stop 210T, ezüstös bevonattal 100% poliamid a belső felületen, 
bélés: fleece 100% poliészter, 300 g/m2

 akasztófül

  6 cm-rel meghosszabbított 
hátsó rész, amely jobban védi 
a testet

  cipzár a bélés oldalvarrásán 
a nyomáshoz és himzéshez való
könnyű hozzáférés érdekében

 15 db/karton, 1 db/zacskó

 férfi bélelt mellény

 két elülső szegélyes zseb

 kontraszt bélés

  végig cipzáras, a cipzár alatt szegőpánt van, ami egyben
a cipzár felső végét is védi

 rugalmas zsinórral összehúzható az alsó szegély

  két belső mellzseb (az egyik kisebb, mobiltelefon
tárolására alkalmas, a másik nagyobb)

méretek rendelési szám

M 509 - színkód - 14

L 509 - színkód - 15

XL 509 - színkód - 16

XXL 509 - színkód - 17

XXXL 509 - színkód - 18

O
ut

do
or

01/01
fekete/fekete

02/01
tengerkék/

fekete

06/01
üvegzöld/

fekete

07/01
piros/fekete

külső oldal

belső oldal
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WINDBREAKER SPORT WINDBREAKER SPORT 190190
unisex széldzseki 

100% polyamid, 190 T 

 a cipzár belső része takart 

  a hátrészen biztonsági reflexcsíkok

  a két első zseb cipzárral zárható 

  a széldzseki cipzárral zárható
textilzacskóba van csomagolva 

 50 db/karton, 1 db/zacskó

 vízálló, végig cipzáras, szélálló, sportos széldzseki 

 gallérba rejtett kapucni 

 elasztikus mandzetta az ujjvégeken 

 hálós szellőzőnyílások a hónalj és a hátrészen

  az alsó szegély és a kapucni szegélye elasztikus zsinórral 
összehúzható 

méretek rendelési szám

XS 505 - színkód - 12

S 505 - színkód - 13

M 505 - színkód - 14

L 505 - színkód - 15

XL 505 - színkód - 16

XXL 505 - színkód - 17

XXXL 505 - színkód - 18

01
fekete

04
sárga

05
királykék

06
üvegzöld

07
piros

O
ut

do
or
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JACKET ACTIVEJACKET ACTIVE
férfi dzseki 

Külső oldal: Rip Stop nylon belső oldalán ezüstös bevonattal 100% nylon,
Belső oldal: Fleece, 100% poliészter

  rugalmas zsinórral összehúzható
alsó szegely

  cipzár a bélés oldalvarrásán
a nyomáshoz és himzéshez való
könnyű hozzáférés érdekében

 20 db/karton, 1 db/zacskó

  férfi dzseki rugalmas zsinórral összehúzható, levehető
kapucnival

 két első rejtett zseb

 rugalmas mandzsettában végződő ujjak

  két belső zseb a mellrészen (kisebbik a mobiltelefonhoz  
tépőzáras, a nagyobbik cipzáras)

 hosszabbított hátrész

méretek rendelési szám

M 513 - színkód - 14

L 513 - színkód - 15

XL 513 - színkód - 16

XXL 513 - színkód - 17

XXXL 513 - színkód - 18

01
fekete

05
királykék

07
piros

56
ezüst

O
ut

do
or

külső oldal

belső oldal
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JACKET ACTIVE PLUSJACKET ACTIVE PLUS
női dzseki

Külső oldal: Rip Stop belső oldalán ezüstös bevonattal 100% nylon,
Belső oldal: Fleece, 100% poliészter

 hosszabbított hátrész

  rugalmas zsinórral összehúzható
alsó szegély

  cipzár a bélés oldalvarrásán a
nyomáshoz és hímzéshez való
könnyű hozzáférés érdekében

 20 db/karton, 1 db/zacskó

  2 az 1-ben női dzseki levehető ujjakkal és kapucnival

 rugalmas zsinórral összehúzható, levehető kapucni

 női alakot kiemelő karcsúsított szabás

 két elülső rejtett zseb

 rugalmas mandzsettában végződő ujjak

  két belső zseb a mellrészen (kisebbik a mobiltelefonhoz 
tépőzáras, a nagyobbik cipzáras)

méretek rendelési szám

S 512 - színkód - 13

M 512 - színkód - 14

L 512 - színkód - 15

XL 512 - színkód - 16

XXL 512 - színkód - 17

00
fehér

01
fekete

07
piros

14
azúrkék

O
ut

do
or

külső oldal

belső oldal
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SOFTSHELL JACKETSOFTSHELL JACKET
férfi dzseki

Felső anyag: 94% poliészter, 6% spandex, légáteresztő membrán, 100% poliészter, 300 g/m2, 
Első rész bélése: 100% poliészter

  meghosszabbított hátrész

  az alsó szegély rugalmas 
zsinórral összehúzható

  akasztófül

  nyomásra és hímzésre is 
alkalmas

  30 db/karton, 1 db/zacskó

  víz- és szélálló légáteresztő férfi softshell dzseki

 a dzseki elején és hátán is fényvisszaverő csíkok

  végig cipzáras, a cipzár alatt egy szegőpánt van ami egyben 
a cipzár felső végét is védi

  cipzáras két elülső zseb fényvisszaverő csíkkal, bal ujján kis 
zsebbel

  mellrészen cipzáras belső zseb a fülhallgató kivezetésére 
szolgáló nyilással

  a dzseki ujjának alsó szegélye tépőzárral állítható

méretek rendelési szám

M 511 - színkód - 14

L 511 - színkód - 15

XL 511 - színkód - 16

XXL 511 - színkód - 17

XXXL 511 - színkód - 18

01
fekete

55
salak

O
ut

do
or

Felső anyag

Első 
rész bélése
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SOFTSHELL JACKETSOFTSHELL JACKET
női dzseki

Felső anyag: 94% poliészter, 6% spandex, légáteresztő membrán, 100% poliészter, 300 g/m2, 
Első rész bélése: 100% poliészter

  a dzseki ujjának alsó szegélye 
tépőzárral állítható

  meghosszabbított hátrész

  akasztófül

  nyomásra és hímzésre 
is alkalmas

  30 db/karton, 1 db/zacskó

  víz- és szélálló légáteresztő női softshell dzseki

  női alakot kiemelő karcsúsított szabás

  fényvisszaverő csíkok a dzseki elején és hátán is

  végig cipzáras, a cipzár alatt egy szegőpánt van ami egyben 
a cipzár felső végét is védi

  cipzáras két elülső zseb fényvisszaverő csíkkal, bal ujján kis 
zsebbel

  mellrészen cipzáras belső zseb fülhallgató kivezetésére szol-
gáló nyílással

méretek rendelési szám

S 510 - színkód - 13

M 510 - színkód - 14

L 510 - színkód - 15

XL 510 - színkód - 16

XXL 510 - színkód - 17

01
fekete

55
salak

O
ut

do
or

Felső anyag

Első 
rész bélése
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SAFETY VESTSAFETY VEST
biztonsági mellény

Foszforeszkáló anyag 100% poliészter, fényvisszaverő csíkok 3M Scotchlite TM Silver Fabric 70% 
poliészter / 30% pamut. Az anyag megfelel a 2.osztályú munkaruházati követelményeknek

  a cippzárnak köszönhetően 
a mellény még motorozás 
közben is zárva marad

 szőtt címke és tájékoztató lap

  100 db/karton, 1 db/zacskó

  figyelemfelkeltő mellény, nagyon jó láthatósággal, 
készült a ČSN EN 340 és a ČSN EN 471 normáinak 
figyelembe vételével

  a sárga foszforeszkáló anyag és a 3M Scotchlite TM 
fényvisszaverő anyagból fellvart csíkok

  merev szabású, de kényelmes viseletet biztosít

98
visszaverő szín 

narancssárga

99
visszaverő szín 

sárga

O
ut

do
or

méretek rendelési szám

univerzális 902 - -  xxszínkód
fényvisszaverő 
csíkok

Foszforeszkáló 
anyag



112 113

CLASSIC SAFETY VESTCLASSIC SAFETY VEST
biztonsági mellény

Láncrendszerű kötött kelme, 100% fényvisszaverő poliészter, Silver Fabric DM D1002 
retroreflex csíkok, 100 % poliészter, tanúsítvánnyal rendelkező, 2. osztályú munkaruházat

szabványkövetelményeinek megfelelő anyag

 szőtt címke 

  az M-es méret, Tm 160-176 cm, 
Mb 84-108 cm, részére 
alkalmas a 2XL-es méret, 
Tm 184-192 cm, 
Mb 110-140 cm, részére 
alkalmas

 100 db/karton, 1  db/zacskó

  nagyon jó láthatósággal rendelkező biztonsági mellény

 megfelel a ČSN EN 340 és ČSN EN 471 szabványoknak

  felöltését megkönnyítik a tépőzárak és az oldalsó részen 
található széles gumírozás, ami kényelmes viselést tesz 
lehetővé nemcsak munkához, hanem kerékpáron vagy 
motorkerékpáron való közlekedéshez is

  a zárt elülső rész nagy felületet nyújt nyomtatásra és 
hímzésre is

 használati utasítás mellékelve

méretek rendelési szám

M 910 - színkód - 14

XXL 910 - színkód - 17

97
fényvisszaverő 

sárga gyerek

98
visszaverő szín 

narancssárga

O
ut

do
or

Fluoreszkáló
anyag

Fényvisszaverő 
csík
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  tépőzáras záródás 

  az oldalon lévő gumiszalagok 
kényelmes viselést, ugyanakkor 
a testhez való tapadást 
biztosítják 

  200 db/karton, 1 db/zacskó

CHILD SAFETY VESTCHILD SAFETY VEST
Gyermek biztonsági mellény

Fluoreszkáló anyag 100% poliészter, fényvisszaverő csikok Silver Fabric 70% poliészter, 30% pamut 

  nagy láthatóságú gyermek biztonsági mellény 

  megfelel a ČSN EN 1150 sz. szabványnak 

  fluoreszkáló anyag, fényvisszaverő anyagból készült, 
rávarrt csíkok 

  szőtt címke, tájékoztató lap 

  a 31-es méret megfelel a 101–119 cm-es testmagasságnak 
és az 56–60 cm-es mellbőségnek a 32-es méret megfelel 
a 122–134 cm es testmagasságnak és a 62–68 cm es 
mellbőségnek 

97
fényvisszaverő 

sárga gyerek

98
visszaverő szín 

narancssárga

O
ut

do
or

méretek rendelési szám

TM 119 cm-lg 906 - színkód - 31

TM 134 cm-lg 906 - színkód - 32
Fényvisszaverő 
csík

Fluoreszkáló
anyag
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SZUBLIMÁCIÓ

Fantasy 

Impression 

Playtime 
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  szublimációs nyomásra és
hímzésre alkalmas

 nyomtatott címke

 120 db/karton, 10 db/zacskó

FANTASYFANTASY
uniszex póló

Single Jersey, 100 % poliészter, 150 g/m2

  modern póló  lágy, sima anyagból

 szabadidős és egésznapos használatra egyaránt alkalmas

 érdekes, asszimmetrikus nyakkivágás

 a póló oldalvarrásal készül

méretek rendelési szám

4 év 124 - színkód - 08

6 év 124 - színkód - 09

8 év 124 - színkód - 10

10 év 124 - színkód - 11

XS 124 - színkód - 12

S 124 - színkód - 13

M 124 - színkód - 14

L 124 - színkód - 15

XL 124 - színkód - 16

XXL 124 - színkód - 17

XXXL 124 - színkód - 18

Sz
ub

lim
ác

ió

00
fehér
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  alkalmazható rá szublimáció
(világos színek) és egyéb
nyomtatási technikák ill. hímzés

 nyomtatott címke

 120 db/karton, 10 db/zacskó

IMPRESSIONIMPRESSION
női top

Single Jersey, 100 % poliészter, 150 g/m2

  női top szélesebb vállrésszel és csinos csónaknyakkal

 kar-  és nyakkivágás az alapanyagból készült szegéllyel

  a top csípőrésze az elülső és hátsó részen díszítő varratokkal 
van ellátva, a top felső része fordított megoldású 

 enyhén szűkített szabás, oldalvarrásal

  a formázott szálaknak köszönhetően alkalmas sportolásra és 
egésznapos viselésre

méretek rendelési szám

S 126 - színkód - 13

M 126 - színkód - 14

L 126 - színkód - 15

XL 126 - színkód - 16

XXL 126 - színkód - 17

00
fehér

15
égszín kék

18
világossárga

30
rózsaszín

31
halványzöld

Sz
ub

lim
ác

ió
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méretek rendelési szám

6 év 605 - színkód - 09

8 év 605 - színkód - 10

10 év 605 - színkód - 11

12 év 605 - színkód - 07

S 605 - színkód - 13

M 605 - színkód - 14

L 605 - színkód - 15

XL 605 - színkód - 16

XXL 605 - színkód - 17

XXXL 605 - színkód - 18

méretek rendelési szám

6 év 125 - színkód - 09

8 év 125 - színkód - 10

10év 125 - színkód - 11

12 év 125 - színkód - 07

S 125 - színkód - 13

M 125 - színkód - 14

L 125 - színkód - 15

XL 125 - színkód - 16

XXL 125 - színkód - 17

XXXL 125 - színkód - 18

PLAYTIMEPLAYTIME
férfi, gyermek atléta 

PLAYTIMEPLAYTIME
férfi, gyermek rövidnadrág

  modern atléta szélesebb vállrésszel,
választóvarrattal formázva 

  a formázott szálaknak köszönhetően
alkalmas sportoláshoz

  kar és nyakkivágás az alapanyagból
készült szegéllyel

  a reflexcsíkkal paszpólozott oldalvarrás növeli viselet 
közben az észrevehetőséget és biztonságot

 a póló oldalvarrásal készül

  alkalmazható rá szublimáció (világos színek) és egyéb 
nyomtatási technikák ill. hímzés

 nyomtatott címke

 120 db/karton, 10 db/zacskó

   kényelmes, laza rövidnadrág, szélesebb
nadrágszárral

   a derékcsík oldalára kis belső
zseb van varrva

   az oldalvarrás nélküli szabás,
nyomtatás vagy hímzés széleskörű
kihasználását teszi lehetővé

 bevarrt gumival összehúzott derékrész

 hordható külön vagy a  Playtime atlétával szettben

   A felhasznált anyag kialakításának köszönhetően alkalmas 
sportoláshoz és egyéb mozgástevékenységekhez 

   Alkalmas szublimációs nyomásra (világos színek), normál 
nyomásra és hímzésre

 nyomtatott címke

 120 db/karton, 10 db/zacskó

Single Jersey, 100 % poliészter, 150 g/m2

Single Jersey, 100 % poliészter, 150 g/m2

00
fehér

01
fekete

04
sárga

05
királykék

07
piros

16
fűzöld

Sz
ub

lim
ác

ió
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Shorts Sport 

Skirt Two in One 200

Pants Leisure 200 

NADRÁGOK
ÉS SZOKNYA
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SHORTS SPORTSHORTS SPORT
férfi rövidnadrág

100% poliészter mikrofonal, hálós anyag 100% poliészter

 oldalzsebek 

  bármilyenféle nyomásra
alkalmas

 50 db/karton, 1 db/zacskó

  sportos fazonú férfi rövidnadrág poliészter mikroszövetből 
előállítva. 

  az ülőrész, az oldalrészek és a lábrész belsejének 
légáteresztő hálós anyaga megkönnyíti a szellőzést 

 derékrész rugalmas szalaggal 

méretek rendelési szám

S 602 - színkód - 13

M 602 - színkód - 14

L 602 - színkód - 15

XL 602 - színkód - 16

XXL 602 - színkód - 17

N
ad

rá
go

k 
és

 s
zo

kn
ya

01
fekete

04
sárga

07
piros

14
azúrkék
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SKIRT TWO IN ONE SKIRT TWO IN ONE 200200
női szoknya

Single Jersey, 95% pamut, 5% spandex, 200 g/m2

 nyomásra és hímzésre alkalmas 

 szőtt címke 

 50 db/karton, 10 db/zacskó

  női szoknya, benne azonos anyagból készült rövidnadrággal 

  a spandex adalékanyaggal ellátott anyag biztosítja a szoknya 
állandó formáját 

 a derékrészben összehúzó zsinór van 

 a szoknya A alakú szabása szabad mozgást tesz lehetővé. 

méretek rendelési szám

XS 604 - színkód - 12

S 604 - színkód - 13

M 604 - színkód - 14

L 604 - színkód - 15

XL 604 - színkód - 16

00
fehér

02
tengerkék

07
piros

39
borsó zöld

N
ad

rá
go

k 
és

 s
zo

kn
ya
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PANTS LEISURE PANTS LEISURE 200200
női nadrág

Single Jersey, 95% pamut, 5% spandex, 200 g/m2

  a nadrág alsó szegélye zsinórral
összehúzható 

 nyomásra és hímzésre alkalmas 

 szőtt címke 

 50 db/karton, 10  db/zacskó

  női szabadidőnadrág 

  kellemes elasztikus anyag, spandex adalékanyaggal, amely
a nadrág alaktartását biztosítja 

 két belülső zsebbel 

 rugalmas derékrész, bevarrt gumival 

méretek rendelési szám

S 603 - színkód - 13

M 603 - színkód - 14

L 603 - színkód - 15

XL 603 - színkód - 16

XXL 603 - színkód - 17

00
fehér

01
fekete

07
piros

15
égszín kék

N
ad

rá
go

k 
és

 s
zo

kn
ya
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FAN SZETT

Fan 200 

Bandana Fan

Fan Hat
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FAN FAN 200200
póló

FAN HATFAN HAT
kalap

Single Jersey, 100% pamut, 200 g/m2

Sima sávoly, 100% pamut 

  divatos póló nyomásra és hímzésre egyaránt alkalmas 

  reprezentatív ajándéktárgy, mindenekelőtt a nemzeti
színek bemutatására kialakítva 

  a szurkolói sapkával és sállal együttesként is
alkalmazható 

 leszegett kerek nyakkivágás 5% elasztén tartalommal 

 kiváló minőségű anyag és varrás 

 valamennyi varrás kettőzve van 

 a vállrészben beépített megerősítő szalag található 

 nyomtatott szatén címke 

 120 db/karton, 10 db/zacskó

  magas nedvszívóképességű anyagból készült sapka,
egybefolyó varrással

 a belső részre izzadtságszívó csík van felhelyezve

 mindenekelőtt a nemzeti színek bemutatására kialakítva

 ajánljuk a szurkolói Fan pólóval, mint együttest

 300 db/karton, 10 db/zacskó

Fa
n 

sz
et

t

CZ
cseh

PL
lengyel

SK
szlovák

HU
magyar

AT
osztrak

DE
német

  kendő megköthető szegéllyel

 nedvszívó pamutból, sávoly kötésben

  egyszerű ajándéktárgy, mindenekelőtt a nemzeti 
színek bemutatására kialakítva

 a szurkolói pólóval együttesként is alkalmazható

 a varrások eltisztázva és levarrva dupla tűs géppel

 300 db/karton, 10 db/zacskó

BANDANA FANBANDANA FAN
Sávoly kötés, 100% pamut

méretek rendelési szám

univerzális 321 - -  XXszínkód

méretek rendelési szám

S

M

L

XL

XXL

118

118

118

118

118

-

-

-

-

-

-

-

-

 13

 14

 15

 16

 17

színkód

színkód

színkód

színkód

színkód

méretek rendelési szám

univerzális
átmérő 56 cm

323 - -  XXszínkód

-

-
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FROTTÍR

Terry Hand Towel 350 

Terry Towel 350 

Terry Bath Towel 350 

Terry Towel 450 

Terry Bath Towel 450 

Terry Bathrobe 430 
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TERRY TOWEL TERRY TOWEL 350350
kis törülköző, törülköző, fürdőlepedő

Frottír, 100 % pamut, 350 g/m2

Fr
ot

tí
r

00
fehér

15
égszínkék

18
világossárga

31
halványzöld

  minőségi kötött frottír anyagból készült reprezentatív
ajándéktárgy, hímzésre alkalmas 

 puha és jó nedvszívó, szegély nélkül 

  akasztófülként is használható
szőtt címke 

törülköző:  60 db / karton, 
5 db/zacskó

fürdőlepedő:  30 db / karton, 
1 db/zacskó

kis törülköző:  200 db / karton,
5 db/zacskó

méretek rendelési szám

30 x 50 cm 907 - - 03színkód

méretek rendelési szám

50 x 100 cm 908 - - 01színkód

méretek rendelési szám

70 x 140 cm 909 - - 02színkód
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TERRY TOWEL TERRY TOWEL 450450
törülköző, fürdőlepedő

  mutatós ajándéktárgy nagyon jó minőségű frottír
anyagból, nyomásra és hímzésre egyaránt alkalmas 

  kellemesen puha és jó nedvszívó, szőtt bordűr
mintával díszítve mindkét szélén 

 szőtt címke ami akasztóként alkalmazható 

Frottír, 100% pamut, 450 g/m2

00
fehér

02
tengerkék

04
sárga

05
királykék

49
fuchsia red

07
piros

Fr
ot

tí
r

méretek rendelési szám

70 x 140 cm 905 - -  02színkód

méretek rendelési szám

50 x 100 cm 903 - -  01színkód

fürdőlepedő:  25 db/karton, 
1 db/zacskó

törülköző:  50 db/karton, 
5db/zacskó
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TERRY BATHROBE TERRY BATHROBE 430430
fürdőköpeny unisex

Frottír, 100% pamut, 430 g/m2

 szőtt címke 

 50 db/karton, 10 db/zacskó

  mutatós fürdőköpeny jó minőségű frottír anyagból, pompás 
ajándéktárgy, nyomásra és hímzésre egyaránt alkalmas 

 sálgallér, rávarrt zseb, felhajtható ujjak, öv és akasztó 

méretek rendelési szám

S 904 - színkód - 13

L 904 - színkód - 15

XXL 904 - színkód - 17

00
fehér

Fr
ot

tí
r
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TÁSKÁK

Kis

Nagy

Smart
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KIS BEVÁSÁRLÓTÁSKA KIS BEVÁSÁRLÓTÁSKA 

NNagyagy BEVÁSÁRLÓTÁSKA  BEVÁSÁRLÓTÁSKA 
  nagyméretű, vászon bevásárlótáska, jó minőségű, erős 

szövetből 

 hímzésre és nyomtatásra egyaránt alkalmas 

 két vállszíjjal ellátva 

 vállon és kézben is hordható 

 praktikus és könnyen tárolható, kézitáskában is elfér 

 100 db/karton, 10 db/zacskó

Szövetborítás, 100% pamut 

Szövetborítás, 100% pamut

Tá
sk

ák

00
fehér

04
sárga

05
királykék

07
piros

10
natúr

05
királykék

10
natúr

 kisméretű, vászon bevásárlótáska 

 hímzésre és nyomtatásra egyaránt alkalmas 

 két vállszíjjal ellátva 

 vállon és kézben is hordható 

 praktikus és könnyen tárolható, kézitáskában is elfér 

 500 db/karton, 50 db/zacskó

 méretek rendelési szám

43x43x12 cm,
vállszíjj

70 x 2,5 cm
901 - -  XXszínkód

méretek rendelési szám

42 x 38 cm,
vállszíjj

60 x 2,5 cm
900 - -  XXszínkód
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SMARTSMART
bevásárlótáska

Vászonkötés, 100% poliészter 190T

  alkalmazható rá hímzés és
valamennyi nyomtatási módszer
(főleg szublimációs)

 240 db/karton, 10 db/zacskó

  nem szokványos dizájnú kedvelt táska, bevásárláshoz vagy 
szabadidős használatra

  kellően nagy a vállon hordáshoz, viszont könnyen össze-
hajtható egy kis táskába

 kis táska apróságok tárolásához

  a táska szegélyezett peremei biztosítják az elégséges
teherbíró képességet

00
fehér

01
fekete

07
piros

42
borostyán

59
sötét türkiz

47
levendula

Tá
sk

ák

méretek rendelési szám

40 x 40 cm,
vállszís

50 x 3,5 cm
911 - -  XXszínkód
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BASEBALL SAPKÁK

6P

6P gyermek

6P Sandwich 

5P 

Latino

7P Trend

7P Forhead

Hat Child Classic

Hat Classic

Sunvisor
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6P6P
baseball sapka

6P6P
 gyermek baseball sapka

  6 paneles sapka vastag pamutból 

 rézcsattal állítható méret 

 körben hímzett kis szellőztető nyílások 

 240 db/karton, 20 db / belső csomagolás

  6 paneles gyerek baseball sapka, 
vastag pamutból 

 tépőzárral állítható méret 

 körben hímzett kis szellőztető nyílások 

 240 db/karton, 20 db/belső czomagolás

Krepp, 100% fésűlt pamut 

Krepp, 100% fésűlt pamut 

Ba
se

ba
ll 

sa
pk

ák

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

04
sárga

06
üvegzöld

09
khaki

05
királykék

08
homokszinű

07
piros

11
narancssárga

15
égszínkék

13
bordó

16
fűzöld

14
azúrkék

17
cink

18
világossárga

39
borsózöld

41
sötétsárga

43
fukszia

44
türkiz

00
fehér

02
tengerkék

04
sárga

05
királykék

30
rózsaszín

07
piros

08
homokszinű

31
halványzöld

méretek rendelési szám

állítható 303 - -  00színkód

méretek rendelési szám

állítható 305 - -  00színkód

11
narancssárga

15
égszín kék
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LATINOLATINO
sapka

Vászon, 100% pamut00
fehér

01
fekete

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

04
sárga

07
piros

16
fűzöld

05
királykék

14
azúrkék

08
homokszinű

 modern puha pamutvászonból készült sapka

 körülvarrt szellőzőnyílások

 a homlokrészre nyomtatni és hímezni is lehet

 mérete tépőzárral állítható

 120 db/karton, 10 db/belső csomagolás

6P6P SANDWICH SANDWICH
baseball sapka

Krepp, 100% fésűlt pamut 

01/08
fekete/

homokszinű

02/00
tengerkék/

/fehér

04/01
sárga/fekete

05/00
királykék/

/fehér

07/00
piros/fehér

06/00
üvegzöld/

/fehér

08/01
homokszinű/

fekete

17/00
cink/fehér

  6 paneles sapka vastag fésűlt pamutból 

 elöl a napellenzőbe varrt eltérő színű csíkkal 

 rézcsattal állítható méret 

 körben hímzett kis szellőztető nyílások 

 240 db/karton, 20 db/belső csomagolás

 5 paneles sapka, vastag pamutból 

 rézscsattal állítható méret 

 körben hímzett kis szellőztető nyílások 

 240 db/karton, 20 db/belső csomagolás

Ba
se

ba
ll 

sa
pk

ák

baseball sapka
Krepp, 100% fésűlt pamut 

5P5P

méretek rendelési szám

állítható 306 - -  00színkód

méretek rendelési szám

állítható 307 - -  00színkód

méretek rendelési szám

állítható 324 - -  00színkód

51
jég szürke

09
khaki

42
borostyán

38
csokoládébarna

09
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7P7P TREND TREND
baseball sapka

7P7P FORHEAD FORHEAD
baseball sapka

Krepp, 100% fésűlt pamut 

Krepp, 100% fésűlt pamut 

01/08
fekete/

homokszinű

02/00
tengerkék/

/fehér

07/00
piros/fehér

08/01
homokszinű/

fekete

01
fekete

02
tengerkék

05
királykék

08
homokszinű

  7 paneles sapka vastag pamutból 

  a hetedik panel és a napellenző kiegészítő 
színekkel 

 körben hímzett kis szellőztető nyílások 

 rézcsattal állítható méret 

 240 db/karton, 20 db/belső csomagolás

  7 paneles sapka vastag pamutból 

 hetedik panel elöl a napellenző felett 

 körben hímzett kis szellőztető nyílások 

 műanyag kapoccsal állítható méret 

 240 db/karton, 20 db/belső csomagolás

Ba
se

ba
ll 

sa
pk

ák

méretek rendelési szám

állítható 308 - -  00színkód

méretek rendelési szám

állítható 313 - -  00színkód
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CLASSICCLASSIC
kalap

Twill 16 x 12, 100% pamut 

 unisex gyapjú kalap 

 steppelt karima 

 körben hímzett kis szellőztető nyílások 

 240 db/karton, 20 db/belső csomagolás

00
fehér

01
fekete

04
sárga

05
királykék

15
égszínkék

31
halványzöld

07
piros

30
rózsaszín

16
fűzöld

HAT CHILD CLASSICHAT CHILD CLASSIC
gyermek kalap

SUNVISORSUNVISOR
napellenző

Sima sávoly 16 x 12, 100% pamut

Krepp, 100% pamut 

  magas nedvszívóképességű anyagból készült
sapka, egybeolvadó varrás, varrott szellőzőnyílások 

  a belső oldalon a varrás leszegve és izzadtságszívó
csík van felhelyezve 

 240 db/karton, 20 db/belső csomagolás

  nyári női napellenző 

 a külső felület vastag 100%-os pamut 

  a belső rész frottír hurkolású anyag, kellemes
viseletet és jobb nedvszívó képességet biztosít 

 műanyag csattal állítható méret 

 240 db/karton, 20 db/belső csomagolás

00
fehér

04
sárga

05
királykék

07
piros

31
halványzöld

15
égszínkék

Ba
se

ba
ll 

sa
pk

ák

00
fehér

01
fekete

02
tengerkék

04
sárga

06
üvegzöld

05
királykék

15
égszínkék

07
piros

méretek rendelési szám
3-6 év

átmérő 52 cm 322 - -  XXszínkód

méretek rendelési szám

állítható 310 - -  00színkód

méretek rendelési szám

univerzális 304 - -  00színkód
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Kiegészítő termékek

Ajándékdoboz átlátszó 

fedővel

Ajándékdoboz nem átlátszó 

fedővel

Segítő textilhajtogatáshoz
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AJÁNDÉKDOBOZ FEDŐVELAJÁNDÉKDOBOZ FEDŐVEL
átlátszó

AJÁNDÉKDOBOZAJÁNDÉKDOBOZ
nem átlátszó fedővel

3 rétegű karton 1, 01 E, újrahasznosított papír felhasználásával készült

3 rétegű karton 1, 01 E, újrahasznosított papírból keszitve

310 x 250 x 25 mm CT1 - 0T - C4

CT1 - 0T - C5360 x 280 x 80 mm

méretek rendelési szám

310 x 250 x 25 mm CT1 - XX - C4

CT1 - XX - C5360 x 280 x 80 mm

méretek rendelési szám K
ie

gé
sz

ít
ő 

te
rm

ék
ek

  ajándékdoboz átlátszó fedővel
ajándéktárgyak csomagolására

  összehajtogatható doboz, két
méretben kapható, az újrahasznosítás 
jeleivel feltüntetve

  a reklámtárgyakból igazi ajándékot 
készíthet

  ajándékdoboz barna színű fedővel
ajándéktárgyak csomagolására

  összehajtogatható doboz, két méretben,
az újrahasznosítás jeleivel feltüntetve

 készítsen a reklámtárgyból igazi ajándékot
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SEGÍTŐSEGÍTŐ
TEXTILHAJTOGATÁSHOZTEXTILHAJTOGATÁSHOZ

Puha EVA műanyag

 textil termékek hajtogatása gyorsan és szakszerűen

  használható a következö termékek hajtogatásánál: pólók, pulóverek, 
kardigánok,ingek, nadrágok stb

300 x 400 mm P11XXXX

méretek rendelési szám

K
ie

gé
sz

ít
ő 

te
rm

ék
ek



MÉRETEK TÁBLÁZATA
női

kód XS S M L XL XXL 3XL

termet 156 160 164 168 172 176 176

mellkas 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

derék 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124

csípőbőség 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142

A TÁBLÁZATBAN FELTÜNTETETT ADATOK TESTMÉRETRE, NEM RUHANEMŰRE VONATKOZNAK

férfi     

kód S M L XL XXL 3XL 4XL

testmagasság 160 168 176 184 192 192 192

Mellkas 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 150

derék 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138

nyak kerülete 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46,5 48 49,5 51 52,5

gyermek

kor 4 6 8 10 12

termet 110 122 134 146 158

Mellkas 58/57 62/61 66/67 70/73 76/79

derék 54/54 56/56,5 59/59,5 63/62,5 68/65,5

járási székhely 61 67 72 78 86

háthossz 25 29 31 34 38

A PŘEKLAD DO HU

166 – 170 174 – 178

86 – 90

70 – 74

98 – 102

94 – 98

86 – 90

légáteresztő 

szélálló

vízhatlan

kopásálló 

fényvisszaverő 

retro fényvisszaverő

az egyszerű személyre 
szabásra előkészítve

pamut

100 %-os poliészter

spandex

3 rétegű softshell

Rip Stop

100 %-os viszkóz

100 %-os nylon

g/m2

Tulajdonságok

nyomás

hímzés

gravírozás 
(lézersugarakkal)

szublimációs nyomás

Személyre szabás

Alapanyag

megfelel az EN340 szabvány 
előírásainak

megfelel az EN471 szabvány 
előírásainak

fülhallgató részére előkészítve

nőies szabásvonal 

lezser szabásvonal

karcsúsító szabásvonal

újdonság

új szín

férfiak részére

hölgyek részére

gyermekek részére

Leírások

FELVILÁGOSÍTÁS
az ADLER termékekhez
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