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one sizeMB 6625 one sizeMB 6626
Promotion Hat
Lekki kapelusz w licznych kolorach | Deseń typu plaster miodu |  
Bez opaski, dodatkowa opaska MB6626 dostępna osobno |  
Otok o szerokości 4,5 cm, pasek z regulacją | Potnik podnoszący 
komfort użytkowania | Uniwersalny rozmiar (58 cm) |  
Materiał zewnętrzny: 100% poliester

Ribbon for Promotion Hat
Opaska w licznych kolorach | Szerokość: 2,5 cm | 
Pasuje do kapelusza MB6625 | Materiał zewnętrzny: 100% poliester
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S/M=56 cm   L/XL=58 cmMB 6700S/M=56 cm   L/XL=58 cmMB 6564
Melange Hat
Kapelusz w letnich, melanżowych kolorach | Pleciony styl |  
Elastyczny, wysokiej jakości materiał | Jednokolorowa opaska | 
Otok o szerokości 4 cm | Przyjemny w użytkowaniu dzięki 
elastycznemu potnikowi | Materiał zewnętrzny: 100% papier

Street Style
Stylowy kapelusz na lato w miejskim stylu z szeroką, kontrastową 
opaską nad rondem | Wyściełany, szybkoschnący potnik poliestrowy | 
Materiał: 100% papier | Opaska: 65% bawełna, 35% poliester
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denim
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298 | HATS



S/M=56 cm   L/XL=58 cmMB 6599

S/M=56 cm   L/XL=58 cmMB 6597

S/M=56 cm   L/XL=58 cmMB 6598

S/M=56 cm   L/XL=58 cmMB 6633

Traveller Hat
Stylowy, lekki kapelusz letni | Taśma zamocowana z tyłu kapelusza | 
Możliwość wykonania zdobienia na taśmie | Szerokośc taśmy 
rypsowej: 3,5 cm | Otok - szerokośc 7 cm | Wygodny w użytkowaniu 
dzięki elastycznemu potnikowi | Materiał zewnętrzny: 100% papier | 
Opaska: 100% poliester

Urban Hat
Kapelusz letni w stylu casual | Pleciony styl. | Taśma zamocowana 
z tyłu kapelusza | Możliwość wykonania zdobienia na taśmie |  
Szerokośc taśmy rypsowej: 3 cm | Otok - szerokośc 3 cm |  
Wygodny w użytkowaniu dzięki elastycznemu potnikowi |  
Materiał zewnętrzny: 100% papier | Opaska: 100% poliester

Summer Style Hat
Modny kapelyusz pleciony w wyszukanym stylu | Taśma zamocowana 
z tyłu kapelusza | Możliwość wykonania zdobienia na taśmie | 
Szerokośc taśmy rypsowej: 3 cm | Otok - szerokośc 4 cm | 
Wygodny w użytkowaniu dzięki elastycznemu potnikowi | 
Materiał zewnętrzny: 100% papier | Opaska: 100% poliester

Colourful Bucket Hat
Modny kapelusz z wzorem all-over | Niski kapelusz z otokiem 
w kontrastowym kolorze | 4 haftowanych wywietrzników | 
8 ozdobnych przeszyć na otoku | Potnik podnoszący komfort  
użytkowania | Materiał zewnętrzny: 100% poliester
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red

flower/ 
black
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70 x 90 cmMB 6403 170 x 70 cmMB 6404
Loop Scarf
Przyjemny w dotyku, miękki szal typu komin | Półprzezroczysty, lekki 
materiał | Przyjemna dzianina typu single jersey | Zrolowane brzegi | 
Materiał zewnętrzny (65 g/m²): 100% poliester

Cotton Scarf
Modny szal z ozdobnym brzegiem | Efektowny wygląd | 
Miękki i przyjemny w użytkowaniu | 
Materiał zewnętrzny (50 g/m²): 100% bawełna

lime-green

red pink

navy black

white yellow

mid-grey

turquoise

red navy black

greywhite soft-pinksoft-green

coral
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180 x 50 cmMB 6595

180 x 60 cmMB 6596

180 x 50 cmMB 6401

85 x 90 cmMB 6402

Striped Scarf
Modny szal w dżinsowym odcieniu | Wzór w paski | Efekt marszczenia | 
Drobne frędzelki na końcach | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Coloured Scarf
Szal ze wzorem w kratkę na całej powierzchni | 
Efekt marszczenia | Długie, wiązane frędzle na końcach | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Printed Scarf
Modny szal z nadrukiem all-over | Miękki i przyjemny w dotyku | 
Półprzezroczysta, lekka tkanina | Zrolowane brzegi | 
Materiał zewnętrzny (55 g/m²): 100% bawełna

Printed Loop Scarf
Modny szal typu komin z modnym nadrukiem all-over | Miękki i 
przyjemny w użytkowaniu | Półprzezroczysta, lekka tkanina |  
Zrolowane brzegi | Materiał zewnętrzny (50 g/m²): 100% poliester
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olive 
striped

grey-melange 
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SCARVES | 301



180 x 60 cmMB 6627

180 x 50 cmMB 6628

180 x 110 cmMB 6629

190 x 77 cm MB 6569

Summer Scarf
Elegancki szal | Kontrastowe paski na końcach | 
Półprzezroczysty, lekki materiał | Delikatne frędzle | 
Materiał zewnętrzny: 100% wiskoza

Camouflage Scarf
Szalik z rozbudowanym motywem | Połączenie wzoru w kolorach 
maskujących, gładkich i w kropki | Efektowny wygląd | 
Zwinięte brzegi wzdłuż dłuższego boku | Delikatne frędzle | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Scarf „Stripes and Stars“
Modny szal młodzieżowy | Wzór „Stars and Stripes“ | Miękki,  
komfortowy w użytkowaniu | Zwinięte brzegi wzdłuż dłuższego boku | 
Delikatne frędzle | Materiał zewnętrzny: 100% poliester

Summer Breeze
Duży szal w stylu unisex | Lekka przewiewna tkanina doskonała 
na lato | Zwinięte brzegi i drobne frędzelki po obu stronach | 
Materiał zewnętrzny: 80% poliester, 20% bawełna
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50 x 50 cmMB 6400

180 x 80 cmMB 6594

one sizeMB 6577

75 x 80 cmMB 6578

Traditional Bandana
Wielofunkcyjna bandana z nadrukiem w tradycyjnym, kostiumowym 
stylu | Bandana w tradycyjnym, kostiumowym stylu | 
Materiał zewnętrzny (77 g/m²): 100% bawełna

Gipsy Scarf
Przyjemnie miękki bawełniany szal w klasycznym stylu | Krótkie, 
drobne frędzelki wzdłuż brzegów | Barwiony techniką „Spray Print” | 
Półprzezroczysty, lekki | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Heather Summer Beanie
Luźna czapka w miejskim stylu | Modny obszerny krój typu oversize | 
Mieszanka świeżych kolorów | Dzianina single jersey o drobnym  
splocie | Materiał zewnętrzny: 65% poliester, 35% bawełna |  
Podszewka: 65% poliester, 35% bawełna

graphite

grey

redterra denim

fern-green

dusty-olive
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yellow-
melange

Heather Summer Loop-Scarf
Szal w miejskim stylu | Luźny, wygodny krój | Mieszanka świeżych  
kolorów | Dzianina single jersey o drobnym splocie | 
Materiał zewnętrzny: 65% poliester, 35% bawełna

red/white royal/white

grey-heather/
dark-grey
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dark-grey
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FLAT-PEAK
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one sizeMB 6204

one sizeMB 6624

one sizeMB 6581

one sizeMB 6634
black/pacific

navy/white

black/sun-yellow

pink/black royal/tomatosilver/black

black/tomato

white/black

black/fern-green

black-denim/ 
black

dark-denim/ 
dark-green

6 Panel Cork Flat Peak Cap
Czapka w stylu „street“ z płaskim daszkiem wykonanym z korka | 
Modny styl wysokoprofilowy | 6 haftowanych otworów wentylacyjnych 
w kontrastowych kolorach | Przyjemna w użytkowaniu dzięki taśmie 
potnikowej | Regulacja rozmiaru dzięki zapięciu typu „clik & snap“ | 
Gruba, drapana bawełna | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Denim Pro Cap
Stylowa, 6-panelowa czapka z wysokim profilem | Płaski daszek z 
6 ozdobnymi przeszyciami | Czapka wykonana z tkaniny jeansowej | 
Metka przy regulacji rozmiaru | Usztywniane panale przednie | 
6 obszytych otworów wentylacyjnych | Potnik podnoszący komfort 
użytkowania | Regulacja rozmiaru za pomocą mechanizmu 
„click & snap“ | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Pro Cap
Stylowa sześciopanelowa czapka z płaskim daszkiem w stylu 
‚High Profile‘ | 6 haftowanych wywietrzników w kontrastowym kolorze | 
Prosty daszek z 8 dekoracyjnymi liniami szwów | Modny krój typu 
‘High Profile’ | Przyjemna w noszeniu dzięki miękkiemu potnikowi | 
Regulacja rozmiaru za pomocą mechanizmu „click & snap” | 
Bawelna drapana | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Pro Cap Style
Czapka w stylu miejskim | Model z wysokim profilem | Płaski daszek 
z naklejką i 8 ozdobnymi przeszyciami | 6 paneli z 6 haftowanymi 
wywietrznikami | Laminowane panele przednie | Potnik podnoszący 
komfort użytkowania | Regulacja rozmiaru za pomocą mechanizmu 
„click & snap“ | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

black/natural

red/red

navy/red black/red

grey/grey

navy/navy black/grey

royal/royal

black/black

green/greenwhite/white magenta/magenta
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one sizeMB 6630

one sizeMB 6631

one sizeMB 6632

city/ 
red

flower/ 
black

camouflage/ 
black

checked- 
camouflage/

black

red/ 
city

magenta/
flower

black/ 
camouflage

black/ 
checked- 

camouflage

camouflage/ 
black

black/
mesh-camouflage

6 Panel Crown Printed Pro Cap
Modna czapka z wzorem all-over | Model z wysokim profilem | 
Płaski daszek z naklejką i 6 ozdobnymi przeszyciami | 6 paneli 
z 6 haftowanymi wywietrznikami | Laminowane panele przednie | 
Potnik podnoszący komfort użytkowania | Regulacja rozmiaru 
za pomocą mechanizmu „click & snap“ | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

6 Panel Peak Printed Pro Cap
Modna czapka z daszkiem z wzorek all-over | Model z wysokim  
profilem | Płaski daszek z naklejką i 6 ozdobnymi przeszyciami | 
6 paneli z 6 haftowanymi wywietrznikami | Laminowane panele  
przednie | Potnik podnoszący komfort użytkowania | 
Regulacja rozmiaru za pomocą mechanizmu „click & snap“ | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

5 Panel Mesh Cap Camouflage
Miejska czapka z rozbudowanym detalami | Płaski daszek z 
naklejką i 6 ozdobnymi przeszyciami |  | 5 paneli | Laminowany 
panel przedni | Potnik podnoszący komfort użytkowania | 
Regulacja rozmiaru za pomocą mechanizmu „click & snap“ | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliester
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one sizeMB 6635

one sizeMB 6636

one sizeMB 6508

one sizeMB 6509

black/ 
red

black/ 
light-grey

navy/ 
white

light-grey/ 
black

white/ 
magenta

black/ 
charcoal

black/ 
red

black/ 
light-grey

grey/ 
black

navy/ 
white

white/ 
black

light-grey/ 
navy

green

gold-yellow

blacknavy

khaki red

royal

white

dark-green

gold-yellow

blacknavy

khaki red

royal

white

Pro Cap Mesh 6 Panel
Stylowa czapka z siatki z daszkiem typu sandwich | Model z wysokim 
profilem | Płaski daszek z naklejką i 6 ozdobnymi przeszyciami | 
6 paneli z 6 haftowanymi wywietrznikami | Laminowane panele 
przednie | Potnik podnoszący komfort użytkowania | 
Regulacja rozmiaru za pomocą mechanizmu „click & snap“ |
Materiał zewnętrzny: 100% poliester

Pro Cap Mesh 5 Panel
Stylowa czapka z siatki z daszkiem typu sandwich | Model z wysokim 
profilem | Płaski daszek z naklejką i 6 ozdobnymi przeszyciami | 
5 paneli | Laminowany panel przedni | Potnik podnoszący komfort 
użytkowania | Regulacja rozmiaru za pomocą mechanizmu 
„click & snap“ | Materiał zewnętrzny: 100% poliester

5 Panel Flat Peak Cap
Pięciopanelowa siatkowa czapka z płaskim daszkiem | 6 ozdobnych 
przeszyć na daszku | Bawełniany potnik | Naklejka na daszku | 
Regulacja rozmiaru za pomocą mechanizmu „click & snap” | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliester

6 Panel Flat Peak Cap
Sześciopanelowa siatkowa czapka z płaskim daszkiem | 6 ozdobnych 
przeszyć na daszku | 6 haftowanych wywietrzników |  Bawełniany 
potnik | Naklejka na daszku | Regulacja rozmiaru za pomocą 
mechanizmu „click & snap” | Siatka: 100% poliester | Daszek i panele 
przednie: 100% bawełna
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one sizeMB 070 one sizeMB 6550

white/
light-blue

black/
white

white/
lilac

black

white/ 
neon-green

royal navy

white/
black

white/
navy

gold-yellow

red

red/
white

orange/white

white/
neon-orange

white

white/
neon-pink

khaki

white/ 
baby-pink

white/
neon-yellow

white/ 
red

white/ 
fern-green

white/
sun-yellow

white/gra-
phite

white/ 
dark-green

light-grey

white/
magenta

dark-grey

white/
pacific

white/ 
grenadine

baby-pink/
black

black/
neon-pink

black/ 
neon-green

black/
neon-yellow

green/
black

white/
black

black/
neon-orange

royal/
black

orange/
black

black/
black

5 Panel Polyester Mesh Cap
Modna czapka z daszkiem i panelami z siateczki w wielu wariantach 
kolorystycznych | 6 przeszyć na daszku | Stylowy potnik | Dziecięcy 
odpowiednik – MB071 | Regulacja rozmiaru za pomocą mechanizmu 
„click & snap” | Materiał zewnętrzny: 100% poliester

5 Panel Retro Mesh Cap
Pięciopanelowa czapka siatkowa ze sznurkiem  w stylu retro na 
daszku | 6 ozdobnych przeszyć na daszku | Bawełniany potnik | 
Regulacja rozmiaru za pomocą mechanizmu „click & snap” | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliester
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one sizeMB 095

one sizeMB 6555

one sizeMB 6514

orange

reddark-grey

khakiwhite

anthracite

navy black

olive

dark-green

dark-brown

anthracite/
white

dark-grey/
navy

black/ 
red

black/ 
dark-grey

navy/
white

olive/
red

khaki/ 
dark-green

khaki olive-brownwhite black

Military Cap
Czapka z daszkiem w modnym wojskowym stylu wykonana z 
wytrzymałej tkaniny bawełnianej | 4 metalowe oczka wentylacyjne 
po bokach | Odpowiednik dziecięcy – MB7018 | Bawełniany potnik |  
Zapięcie na rzep“ | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Military Sandwich Cap
Czapka w wojskowym stylu z daszkiem typu sandwich wykonana 
z wytrzymałego płótna bawełnianego | 4 boczne metalowe oczka  
wentylacyjne | Bawełniany potnik | Zapięcie na rzep | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Snap Military Cap
Powycierana czapka w wojskowym stylu ze wzorem w jodełkę | 
Naszywki i brązowe nitowane napy | Przetarcia imitujące zużycie | 
2 ozdobne przeszycia i szew dzielący na daszku | Satynowy potnik | 
Regulowane zapięcie z tyłu: matowo-srebrna klamerka i metalowe 
oczko | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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one sizeMB 6111

green

beige/ 
dark-green

orange

light-khaki/
navy

yellow

dark-brownnavy

royal

dark-grey

olivelight-grey/
black

black/charcoal

lime-green

turquoise gold-yellow

beige

light-grey camel

pinkmint

signal-red

dark-green

aqua

olive/
beige

graphite black

purple

light-khaki/
black

white

dark-orange

tomato

fern-green

sky-blueacid-yellow

wine

6 Panel Raver Cap
Klasyczna, uniwersalna czapka z daszkiem w 35 wariantach kolorystycznych | 6 haftowanych wywietrzników | 8 ozdobnych przeszyć na daszku | 
Niski profil | Satynowy potnik | Odpowiednik dziecięcy – MB7010 | Czapka w kolorze czarnym dostępna również w rozmiarze 60 cm | 
Model dostępny również w wersji ze zwykłym daszkiem MB6112 | Regulowane zapięcie z tyłu: metalowa klamerka w matowo-srebrnym kolorze 
z zatrzaskiem i haftowane oczko | Mocno drapana bawełna | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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one sizeMB 9412

one sizeMB 016

one sizeMB 018

one sizeMB 609

white light-khaki

signal-red navy dark-greenroyal

orange dark-greylight-grey

black

dark-khakipacific

grenadinefern-green

gold-yellow orange

royaldark-grey navydark-green

lime-green

black

light-grey beige

red

pacific

grenadine

orange

royal

beige

red black

light-grey

dark-green

lime-green

dark-grey navy

gold-yellow

grenadine

pacific

dark-green

orange

dark-grey

light-grey red

black

dark-khakigold-yellow lime-green

royal navy

5 Panel Cap
Klasyczna pieciopanelowa czapka wykonana z mocno drapanej 
bawełny | Regulowane zapięcie z tyłu: błyszcząca srebrna klamerka 
z wytłoczonym logo myrtle beach i metalowe oczko | 4 haftowane 
wywietrzniki | 6 ozdobnych przeszyć na daszku | Satynowy potnik | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Cap Laminated
Klasyczna czapka z laminowanymi panelami przednimi | 
6 haftowanych wywietrzników | 8 przeszyć na daszku | Satynowy potnik | 
Regulowane zapięcie z tyłu: srebrna klamerka i haftowane oczko | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Cap Low-Profile
Klasyczna czapka sześciopanelowa ze ściśle przylegającymi przednimi 
panelami | 6 haftowanych wywietrzników | 6 przeszyć na daszku |   
Satynowy potnik | Regulowane zapięcie z tyłu: matowa klamerka i  
haftowane oczko |  Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Turned 6 Panel Cap Laminated
Oryginalna czapka ze skręconymi panelami w tym samych rozmiarach | 
3 haftowane wywietrzniki | 6 przeszyć na daszku | Laminowane panele 
przednie | Satynowy potnik | Regulowane zapięcie z tyłu: matowo-
srebrna klamerka i metalowe oczko | Mocno drapana bawełna | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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one sizeMB 6117 one sizeMB 6118

white yellow

navy

pink

dark-green

dark-brown

burgundy

black

royal

sunny-lime

orange red

rose

irish-green

kiwi

mauve

khaki

lime-green

light-blue

grey

atlantic

sun-yellow

charcoal graphite

green

beige

red

dark-green

orange

rose

burgundy

navy

royal

brown

mauve

white

black

light-blue yellow

pink

greyfern-green

sun-yellowturquoise

carbon

5 Panel Cap
Pięciopanelowa czapka z daszkiem z niedrapaną powierzchnią | 
4 haftowane wywietrzniki | 6 przeszyć na daszku | Laminowane 
panele przednie | Satynowy potnik |  Zapięcie na rzep | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Brushed 6 Panel Cap
Klasyczna czapka sześciopanelowa z drapaną powierzchnią | 
4 haftowanych wywietrzników | 6 przeszyć na daszku |  
Laminowane panele przednie | Satynowy potnik | Zapięcie na rzep | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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one sizeMB 6621

one sizeMB 6126

one sizeMB 6128

gold-yellowlime-greenlight-grey

royalsignal-red

white

dark-khaki
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6 Panel Workwear Cap
Wysokiej jakości czapka 6-panelowa | Wytrzymała, odporna tkanina |  
6 haftowanych otworów wentylacyjnych | 6 ozdobnych przeszyć na  
daszku | Laminowane panele przednie | Wygoda dzięki miękkiemu 
potnikowi | Zapięcie z tyłu w matowo-srebrnym kolorze z metalowym 
oczkiem | Materiał zewnętrzny: 65% poliester, 35% bawełna

6 Panel Softlining Raver Cap
Wysokiej jakości sześciopanelowa czapka z lekką laminacją – łatwa w 
zdobieniu | 6 haftowanych wywietrzników | 8 ozdobnych przeszyć na 
daszku | Delikatnie laminowane panele przednie | Satynowy potnik | 
Regulowane zapięcie z tyłu: metalowa klamerka w matowo-srebrnym 
kolorze z zatrzaskiem i haftowane oczko | Mocno drapana bawełna | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Raver Cap Laminated
Klasyczna czapka sześciopanelowa | 6 haftowanych wywietrzników |  
8 ozdobnych przeszyć na daszku | Laminowane panele przednie |   
atynowy potnik | Regulowane zapięcie z tyłu: metalowa klamerka  
w matowo-srebrnym kolorze z zatrzaskiem i haftowane oczko |   
Mocno drapana bawełna | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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6 Panel Raver Sandwich Cap
Klasyczna, uniwersalna czapka z kontrastowym daszkiem typu  
sandwich | 6 haftowanych wywietrzników | 8 ozdobnych przeszyć  
na daszku | Niski profil | Satynowy potnik | Model dostępny  
również w wersji z jednolitym daszkiem – MB6111 | Regulowane 
zapięcie z tyłu: metalowa klamerka w matowo-srebrnym kolorze z  
zatrzaskiem i haftowane oczko | Mocno drapana bawełna |  
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Sandwich Cap
Czapka z daszkiem typu sandwich w wielu różnych wariantach  
kolorystycznych | 6 haftowanych wywietrzników | 6 przeszyć na  
daszku | Laminowane panele przednie | Satynowy potnik |  
Regulowane zapięcie z tyłu: matowa klamerka i haftowane oczko |  
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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5 Panel Sandwich Cap
Czapka z daszkiem typu sandwich w wielu wariantach 
kolorystycznych | 6 haftowanych wywietrzników | 
6 przeszyć na daszku | Laminowane panele przednie | 
Bawełniany potnik | Regulowane zapięcie z tyłu: matowo-srebrna 
klamerka i metalowe oczko | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Double Sandwich Cap
Modna sześciopanelowa czapka z daszkiem typu sandwich |  
6 haftowanych wywietrzników | 6 ozdobnych przeszyć na daszku |  
Wewnętrzna strona daszka w kontrastowym kolorze | Laminowane 
panele przednie | Satynowy potnik | Regulowane zapięcie z tyłu z 
kontrastową lamówką: matowo-srebrna klamerka i haftowane  
oczko | Mocno drapana bawełna | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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Light Brushed Sandwich Cap
Lekka i miękka sześciopanelowa czapka wysokiej jakości z daszkiem 
typu sandwich | 6 haftowanych wywietrzników | 6 ozdobnych przeszyć 
na daszku | Laminowane panele przednie | Wyściełany potnik |  
Regulowane zapięcie z tyłu: matowo-srebrna klamerka z metalowym 
oczkiem | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Sandwich Sunvisor
Modny daszek przeciwsłoneczny z kontrastową warstwą | 
3 ozdobne przeszycia na daszku | Zapięcie na rzep | Bawełna drapana |
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Fashion Sunvisor
Klasyczny daszek przeciwsłoneczny w wielu wariantach  
kolorystycznych | 3 przeszycia na daszku | Bawełniany potnik |  
Zapięcie na rzep | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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5 Panel Racing Cap Embossed
Pięciopanelowa czapka z daszkiem w rajdowym stylu | 
Panel przedni, wstawki boczne i zapięcie z tłoczonym wzorem 
szachownicy | Ozdobna lamówka na daszku, wzdłuż bocznych 
i tylnych paneli oraz na zapięciu | 6 haftowanych wywietrzników | 
Satynowy potnik | Zapięcie na rzep | Materiał zewnętrzny: 
100% bawełna | Elementy z wytłoczeniami: 100% poliester

Racing Cap
Wysokiej jakości sześciopanelowa czapka w atrakcyjnej rajdowej  
stylistyce | 6 haftowanych wywietrzników | Duży haft | 
Laminowane panele przednie | Satynowy potnik | Regulowane 
zapięcie z tyłu: matowo-srebrna klamerka i haftowane oczko | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel VIP Cap
Oryginalna czapka z wykonanym metalizowaną nicią haftem 
„liści dębowych” na daszku | 6 haftowanych wywietrzników | 
Laminowane panele przednie | Satynowy potnik | Regulowane 
zapięcie z tyłu: metalowa klamerka z zatrzaskiem i haftowane oczko | 
Mocno drapana bawełna | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Cap with Suede Peak
Elegancka czapka z daszkiem i guzikiem wykonanymi z zamszu |  
6 haftowanych wywietrzników w kontrastowym kolorze | 2 przeszycia  
na daszku | Laminowane panele przednie | Satynowy potnik |  
Regulowane zapięcie z tyłu: matowa klamerka i haftowane oczko |   
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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one sizeMB 6506 one sizeMB 6203
6 Panel Turbo Piping Cap
Wysokiej jakości sześciopanelowa czapka w wielu wariantach 
kolorystycznych | 6 haftowanych wywietrzników | Duże kontrastowe 
wstawki i lamówka dookoła czapki | Laminowane panele przednie | 
Satynowy potnik | Regulowane zapięcie z tyłu: klamerka i metalowe 
oczko | Mocno drapana gruba bawełna | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Polyamide Cap
Czapka niskoprofilowa | Kontrastowe wstawki i taśma regulująca | 
Daszek typu sandwich | 4 metalowe wywietrzniki w kolorze  
grafitowym | Przyjemna w użytkowaniu dzięki taśmie potnikowej | 
Wysokiej klasy zapięcie na metalowy, grafitowy klips z wytłoczonym 
logo myrtle beach i metalowym oczkiem | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliamid
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6 Panel Club Vichy-Checked
Sześciopanelowa czapka ze wzorem w dwukolorową kratę |  
Wystrzępione obszycie daszka | 6 haftowanych wywietrzników |  
6 ozdobnych przeszyć na daszku | Niski profil | Bawełniany potnik | 
Regulowane zapięcie z tyłu: matowo-srebrna klamerka i metalowe 
oczko | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna | 
Podszewka: 100% bawełna

5 Panel Two Tone Cap
Pięciopanelowa czapka z kontrastowymi paskami na daszku |  
4 haftowane wywietrzniki | 4 ozdobne przeszycia na daszku | 
Laminowane panele przednie | Satynowy potnik | 
Zapięcie na rzep | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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6 Panel Piping Cap
Sześciopanelowa czapka z daszkiem z czesaną powierzchnią | 
Daszek z wykończeniem i lamówką w kontrastowym kolorze | 
6 haftowanych wywietrzników | Laminowane panele przednie | 
Satynowy potnik | Zapięcie na rzep | Bawełna drapana |  
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Groove Cap
Czapka sześciopanelowa z daszkiem | 6 haftowanych  
wywietrzników | 4 kontrastowe paski na daszku | Laminowane 
panele przednie | Satynowy potnik | Regulowane zapięcie z tyłu:  
matowo-srebrna klamerka i haftowane oczko | Mocno drapana 
bawełna | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

BASIC CAPS | 321



one sizeMB 135

white/ 
red/black

yellow/black/
white

black/red/
white

black/light-grey/
white

navy/light-blue/
white

navy/red/ 
white

light-pink/light-
blue/white

light-pink/
pink/white

khaki/navy/ 
white

light-blue/
dark-brown/white

light-grey/
black/white

Club Cap
Czapka sześciopanelowa w modnych kombinacjach kolorystycznych | 6 haftowanych wywietrzników | Laminowane panele przednie |  
Satynowy potnik | Zapięcie na rzep | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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Half-Pipe Sandwich Cap
Sześciopanelowa czapka z trójkolorowym daszkiem typu sandwich | 
6 haftowanych wywietrzników | Laminowane panele przednie | 
Satynowy potnik | Regulowane zapięcie z tyłu: matowo-srebrna 
klamerka i haftowane oczko | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Arrow Cap
Sześciopanelowa czapka | 6 haftowanych wywietrzników na daszku |  
9 ozdobnych przeszyć w kontrastowym kolorze na daszku | 
Duże kontrastowe wstawki i lamówka | Satynowy potnik | 
Regulowane zapięcie z tyłu: matowo-srebrna klamerka i metalowe 
oczko | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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6 Panel Craftsmen Cap
Wytrzymała sześciopanelowa czapka robocza z daszkiem typu  
sandwich | Modne detale James & Nicholson w roboczym stylu na 
daszku i panelu tylnym | Wytrzymałe materiały | 6 haftowanych 
wywietrzników w kontrastowym kolorze | Laminowane panele 
przednie | Potnik | Regulowane zapięcie z tyłu: matowo-srebrna 
klamerka i metalowo oczko | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Security Cap
Oryginalna sześciopanelowa czapka z odblaskowym wykończeniem 
dookoła | 6 haftowanych wywietrzników | 6 ozdobnych przeszyć na 
daszku | Niski profil | Odpowiednik dziecięcy – MB6193 | Odblaskowe 
zapięcie na rzep | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Powercap™ 3-Way Lighting
Sześciopanelowa czapka z daszkiem i diodami LED | 3 diody LED 
(technologia 3-kierunkowego oświetlenia) | Posiada cztery baterie 
CR-2032 o czasie działania min. 75 godzin | Łatwe włączanie i  
wyłączanie poprzez dotknięcie przycisku po wewnętrznej stronie  
daszka | 6 haftowanych wywietrzników | Niski profil | Satynowy 
potnik | Zapięcie na rzep | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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Cabrio Cap
Płaski kaszkiet z zatrzaskami na daszku | Bawełniany potnik |  
Zapięcie na rzep | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Neon-Reflex-Cap
Funkcjonalna sześciopanelowa czapka w jasnych neonowych  
kolorach | 2 haftowane wywietrzniki | 4 przeszycia na daszku |  
Kontrastowa lamówka dookoła czapki | Laminowane panele  
przednie | Satynowy potnik | Odblaskowe zapięcie na rzep i brzeg 
daszka zgodnie | Materiał zewnętrzny: 100% poliamid

6 Panel Chef Cap
Modna czapka bez daszka | 2 haftowane wywietrzniki | 
Rondo wykończone ściegiem | Satynowy potnik | Zapięcie na rzep | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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S/M: 56/57 cm | L/XL: 58/59MB 6181 S/M: 56/57 cm | L/XL: 58/59MB 6184
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Original Flexfit® Cap
Modna sześciopanelowa czapka z daszkiem bez zapięcia | 
6 haftowanych wywietrzników | 8 ozdobnych przeszyć na daszku | 
Laminowane panele przednie | Doskonałe dopasowanie dzięki 
wstawkom z dodatkiem elastanu i opasce Flexfit® | Całkowicie 
zamknięty tylny panel | Materiał zewnętrzny: 98% bawełna, 
2% elastan

Flexfit® Flat Peak Cap
Sześciopanelowa czapka z daszkiem bez zapięcia | Płaski daszek | 
6 haftowanych wywietrzników | 8 ozdobnych przeszyć na daszku | 
Laminowane panele przednie | Doskonałe dopasowanie dzięki  
wstawkom z dodatkiem elastanu i taśmie Flexfit® | 
Całkowicie zamknięty tylny panel | 
Materiał zewnętrzny: 87% poliakryl, 11% wełna, 2% elastan
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S/M: 56/57 cm | L/XL: 58/59MB 6183 S/M: 56/57 cm | L/XL: 58/59MB 6187
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High Performance Flexfit® Cap
Funkcjonalna sześciopanelowa czapka | Właściwości oddychające i 
szybkoschnące | 6 haftowanych wywietrzników | 8 ozdobnych  
przeszyć na daszku | Laminowane panele przednie | 
Doskonałe dopasowanie dzięki wstawkom z dodatkiem elastanu 
i taśmie Flexfit® | Całkowicie zamknięty tylny panel | 
Materiał zewnętrzny: 84% poliamid, 14% bawełna, 2% elastan

Flexfit® Ripstop Sandwich Cap
Sześciopanelowa czapka z daszkiem typu sandwich i delikatnie 
teksturowaną powierzchnią | 4 metalowe oczka wentylacyjne na 
panelach bocznych | 6 ozdobnych przeszyć na daszku | Laminowane 
panele przednie | Pasuje do Kolekcji Trekkingowej James&Nicholson | 
Doskonałe dopasowanie dzięki wstawkom z dodatkiem elastanu 
i taśmie Flexfit® | Całkowicie zamknięty tylny panel |  
Materiał zewnętrzny: 97% bawełna, 3% elastan
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Triangular Scarf
Wielofunkcyjna trójkątna chusta | 
Materiał zewnętrzny: 97% poliester, 3% bawełna

Bandana
Wielofunkcyjna chustka | 
Materiał zewnętrzny: 97% poliester, 3% bawełna

Bandana Hat
Modna bandanka wiązana na karku | 
Materiał zewnętrzny: 97% poliester, 3% bawełna
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5 Panel Promo Cap Lightly Laminated
Czapka promocyjna z delikatnie laminowanym panelem przednim | 
4 haftowane wywietrzniki | 2 przeszycia na daszku | Bawełniany 
potnik | Zapięcie na rzep | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

5 Panel Promo Cap Laminated
Czapka promocyjna z laminowanym panelem przednim |  
4 haftowane wywietrzniki | 6 przeszyć na daszku | Bawełniany  
potnik | Zapięcie na rzep | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

3 Panel Promo Cap
Czapka promocyjna z pionowym panelem głównym i elastyczną 
opaską wewnętrzną | Niski profil | Bawełniany potnik | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

6 Panel Promo Cap
Klasyczna czapka promocyjna z laminowanymi przednimi panelami | 
Zapięcie na rzep | 6 haftowanych wywietrzników | 6 przeszyć na 
daszku | Bawełniany potnik | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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gold-yellow gold-yellow

burgundy burgundyorange orange

light-grey light-grey

dark-grey dark-grey

black

blacknavy navy

red reddark-green

beige beige

light-blue light-blue

royal

royal

white white

6 Panel Cap Heavy Cotton

Czapka sześciopanelowa z niedrapaną powierzchnią | 
6 haftowanych wywietrzników | 6 przeszyć na daszku |  
Laminowane panele przednie | Satynowy potnik |  
Zapięcie na rzep | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

5 Panel Cap Heavy Cotton

Klasyczna czapka z daszkiem | 4 haftowane wywietrzniki | 
6 przeszyć na daszku | Laminowane panele przednie | Satynowy 
potnik | Zapięcie na rzep | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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one sizeMB 6552 one sizeMB 035

white/
navy

navy/
white

royal/
white

orange/
white

red/
white

black/
white

light-grey/
black

dark-grey/
white

lime-green/
white

gold-yellow/
red

dark-green/
natural

dark-grey/
light-grey

black/
white

navy/
white

natural/
navy

light-grey/
black

red/
white

white/
navy

dark-khaki/natural/
light-khaki

5 Panel Promo Sandwich Cap

Pięciopanelowa czapka promocyjna z daszkiem typu sandwich 
z warstwą w kontrastowym kolorze | 4 haftowane wywietrzniki | 
6 ozdobnych przeszyć na daszku | Delikatnie laminowane panele 
przednie | Satynowy potnik | Bawełniany potnik | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

5 Panel Sandwich Cap
Wysokiej jakości czapka pięciopanelowa z daszkiem typu sandwich | 
4 haftowane wywietrzniki | 6 przeszyć na daszku | 
Laminowane panele przednie | Satynowy potnik | Zapięcie na rzep | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

PROMO | 331



S/M 56 cm, L/XL 58 cmMB 012 58 cmMB 006

dark-green/
beige

navy/
white

black/
red

natural/
navy

black/
mint

khaki/
black

black/
black

grey/
light-rose

navy/
navy

red/
black

white/
navy

white

green

gold-yellow

blacknavy

natural signal-red

Fisherman Piping Hat

Modny kapelusz wykonany z gładkiej bawełny | Lamówka na rondzie 
w kontrastowym kolorze lub pod kolor tkaniny | 4 metalowe oczka 
wentylacyjne | 8 przeszyć na rondzie | Satynowy potnik | 
Odpowiednik dziecięcy – MB013 | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Bob Hat

Prosty kapelusz promocyjny | 6 przeszyć na rondzie | 
Bawełniany potnik | Rozmiar: 58 cm | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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MB 001 MB 002 MB 003 MB 006

MB 007 MB 012/013 MB 035 MB 070

MB 071 MB 092 MB 095 MB 609

MB 6117 MB 6502 MB 6508 MB 6522

MB 6526 MB 6544 MB 6550

MB 6555 MB 6580

MB 6545

MB 6621

MB 6636 MB 7010 MB 7018 MB 9412

MB 6552
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54 cm / from the age of 4MB 7010 54 cm / from the age of 4MB 071

green

orange

dark-brown

signal-redgold-yellow

navy

burgundy

turquoise

dark-khaki

lime-green

black

white

dark-grey

light-grey aqua yellow

dark-green royal

pink

gold-yellow/royal/
red/navy

black/
black

white/
black

white/
baby-pink

white/
gold-yellow

white/
light-blue

white/
navy

white/
red

white/
white

5 Panel Kids‘ Cap
Modna czapka dziecięca z dużym daszkiem | 4 haftowane  
wywietrzniki | 6 ozdobnych przeszyć na daszku | Niski profil |  
Satynowy potnik | Odpowiednik dla dorosłych: MB6111 | Zapięcie 
na rzep | Bawelna drapana | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

5 Panel Polyester Mesh Cap for Kids
Modna czapka z daszkiem i panelami z siateczki w wielu  
wariantach kolorystycznych | 6 przeszyć na daszku | Stylowy potnik |  
Odpowiednik dla dorosłych – MB070 | Regulacja rozmiaru za pomocą 
mechanizmu „click & snap” | Materiał zewnętrzny: 100% poliester
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54 cm / from the age of 4MB 6193

54 cm / from the age of 4MB 7018

54 cm / from the age of 4MB 013

one sizeMB 7501

blacknavyred royalyellow

dark-green/beige

navy/white black/red

natural/navy khaki/black

black/blacknavy/navy

red/blackwhite/navy

off-white gold-yellow girl-pink

red

light-blue

royal navy black

neon-yellow

orange red dark-greykhakiwhite anthracite

navy black olive dark-green dark-brown

Security Cap for Kids
Oryginalna sześciopanelowa czapka z odblaskowym wykończeniem 
dookoła daszka | 6 haftowanych wywietrzników | 6 ozdobnych  
przeszyć na daszku | Niski profil | Odpowiednik dla dorosłych – 
MB6192 | Odblaskowe zapięcie na rzep | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Military Cap for Kids
Modna czapka w wojskowym stylu wykonana z wytrzymałej bawełny | 
4 boczne metalowe oczka wentylacyjne | Bawełniany potnik | 
Zapięcie na rzep | Odpowiednik dla dorosłych: MB095 | 
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Fisherman Piping Hat for Kids
Modny kapelusz wykonany z gładkiej bawełny | Lamówka na rondzie 
w kontrastowym kolorze lub pod kolor tkaniny | 4 metalowe oczka  
wentylacyjne | 8 przeszyć na rondzie | Satynowy potnik | Odpowiednik  
dla dorosłych | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Knitted Cap for Kids
Klasyczna, dziecięca dzianinowa czapka | Dwuwarstwowy splot | 
Waga: 55 g | Odpowiednik dla dorosłych: MB7500 | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl
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one sizeMB 6580 one sizeMB 6202
5 Panel Sports Cap
Funkcjonalna trójpanelowa czapka | Oddychający, szybkoschnący 
materiał z systemem kontroli wilgoci | Siatkowe wstawki |  
Wyprofilowany daszek z 2 ozdobnymi liniami płaskich szwów |  
Wygodny krój o niskim profilu | Przyjemna w noszeniu dzięki  
miękkiemu potnikowi | Regulowane zapięcie z tyłu na rzep z  
silikonowym oczkiem | Materiał zewnętrzny: 100% poliester

6 Panel Polyester Cap
Czapka 6-panelowa z ozdobnym haftem | Odblaskowe wypustki | 
Niski daszek w kontrastowym kolorze | Niskoprofilowy styl |  
Podszewka z siatki w przednich panelach | Komfort użytkowania dzięki 
wewnętrznemu potnikowi | Materiał zewnętrzny: 100% poliester

green/ 
iron-grey

lemon/
iron-grey

iron-grey/
lemon

white/
white

black/
atlantic

atlantic/
black

grenadine/
iron-grey

tomato/
black

red/
black

black/
red

navy/
royal

black/
silver

iron-grey/
green

nautic-blue/
navy
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one sizeMB 6544

one  sizeMB 6545

one sizeMB 6530

orange black

yellow purple lilacmint

lime-green redroyal

silver

turquoise

white

Running 4 Panel Cap
Czteropanelowa czapka o niskim profilu | Sportowe, dynamiczne 
wstawki w kontrastowym kolorze | Daszek i brzegi paneli w  
kontrastowym kolorze | Odblaskowe IQseen™ nadruki zgodne z 
normą EN ISO 20471:2013 | Potnik | Regulowane zapięcie z tyłu: 
matowo-srebrna klamerka i metalowe oczko |  
Materiał zewnętrzny: 100% poliester

Running Sunvisor
Sportowy daszek przeciwsłoneczny | Kontrastowe wstawki |  
Daszek i brzeg opaski z krawędzią w kontrastowym kolorze |  
Odblaskowe IQseen™ nadruki zgodne z normą EN ISO 20471:2013 | 
Potnik | Regulowane zapięcie z tyłu: matowo-srebrna klamerka i 
metalowe oczko | Materiał zewnętrzny: 100% poliester

Functional Bandana Hat
Oddychająca bandanka z wiązaniem z tyłu | Dodatek pasujący do 
Kolekcji Biegowej JN | Materiał zewnętrzny: 100% poliester

black/
white

turquoise/
black

white/
black

white/
red

white/
white

black/
red

black/
neon-yellow

pink/
black

navy/
red

navy/
white

red/
black

black/
white

turquoise/
black

white/
black

white/
red

white/
white

black/
red

black/
neon-yellow

pink/
black

navy/
red

navy/
white

red/
black
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one sizeMB 6156

one sizeMB 6522

one sizeMB 6538

white/
navy

light-blue/ 
navy

black/
light-grey

light-khaki/ 
black

light-grey/ 
black

navy/
white

burgundy/ 
black

white/ 
light-grey

red/ 
light-grey

sunny-lime/ 
light-grey

lime-green/ 
light-grey

pink/ 
light-grey

royal/ 
light-grey

black

yellow

orange

navy

mint

lime-green red

royal

silver

turquoise

white

6 Panel Micro-Edge Sports Cap
Sportowa sześciopanelowa czapka wykonana z mikrofibry, idealna 
na każde warunki pogodowe | Właściwości wiatro- i wodoodporne | 
Właściwości oddychające | Kontrastowa lamówka dookoła czapki | 
4 siatkowe wstawki wspomagające wentylację | Niski profil |  
Szybkoschnący potnik z dzianiny frotte | Nowoczesne zapięcie 
na rzep | Materiał zewnętrzny: 100% poliester

5 Panel Sportive Cap
Niezwykle lekka, funkcjonalna pięciopanelowa czapka wykonana 
z miękkiej mikrofibry | Właściwości wiatro- i wodoodporne | 
Boczne siatkowe wstawki | Boczne metalowe oczka wentylacyjne | 
Wykończenie i środek daszka w kontrastowym kolorze | 
Szybkoschnący potnik z dzianiny frotte | Zapięcie na rzep | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliester

Laser Cut Cap
Sportowa ośmiopanelowa czapka wykonana z miękkiej mikrofibry | 
Panele tylne wykonane z przewiewnej tkaniny z ozdobną laserowo 
wyciętą perforacją | 2 haftowane wywietrzniki | 4 ozdobne przeszycia 
na daszku | Delikatnie laminowane panele przednie | Potnik z 
mikrofibry | Zapięcie na rzep | Materiał zewnętrzny: 100% poliester
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one sizeMB 6135

one sizeMB 6155

one sizeMB 6579

dark-green blacknavy

redwhite beige

green

tomato

iron-greyatlantic

grenadinelemon

dark-green black

white light-grey light-blue

navy

light-khaki orange

burgundy dark-grey

pink/black green/blackpurple/black

orange/black

black/black

lime-green/black

navy/black

acid-yellow/black

red/black

royal/black

turquoise/black

white/black yellow/black

6 Panel Polyester Peach Cap
Funkcjonalna czapka z daszkiem z gładką powierzchnią z mikrofibry | 
Właściwości wiatro- i wodoodporne | 6 haftowanych wywietrzników |   
8 ozdobnych przeszyć na daszku | Laminowane panele przednie |  
Satynowa opaska wewnętrzna | Zapięcie na rzep | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliester

6 Panel Pack-a-Cap
Składana sześciopanelowa czapka wykonana z gładkiej mikrofibry | 
Właściwości wiatro- i wodoodporne | Właściwości oddychające | 
Niski profil | 6 haftowanych wywietrzników |  | Wyprofilowany, mocny 
daszek składany na pół | Sportowe zapięcie z klamerką | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliester

4 Panel Active Cap
Funkcjonalna czteropanelowa czapka do aktywności sportowych i 
wypoczynku | Dzianina single jersey o drobnym splocie |  
Oddychający, szybkoschnący materiał z systemem kontroli wilgoci |  
Daszek z elastycznymi brzegami wykonany z wysokiej jakości pianki 
odpornej na warunki pogodowe | Wygodny krój o niskim profilu | 
Przyjemna w noszeniu dzięki poliestrowemu potnikowi | 
Regulowane zapięcie z tyłu na rzep z silikonowym oczkiem | 
Materiał zewnętrzny (150 g/m²): 100% poliester
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25 x 50 cmMB 074 25 x 50 cmMB 6503

gold-yellow

dark-green

black

pink

purple

orange

red

light-blue

graphiteroyal

turquoisewhite

navy

khakilight-grey

irish-green

tomato

acid-yellowsky-blue  fern-green

gold-yellow

dark-green black

orange

red

light-blue

royal

stone

navy

khakilight-grey sun-yellow 

pinkfern-green

white

sky-blue

tomato

turquoise lime-green

X-Tube
Wielofunkcyjna tuba – 12 wariantów noszenia | 
Niezwykle elastyczna dzianina dżersejowa | 
Materiał zewnętrzny (145 g/m²): 95% bawełna, 5% elastan

Economic X-Tube
Wielofunkcyjna tuba – 12 wariantów noszenia |  
Materiał zewnętrzny:100% poliester
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one sizeMB 6116 one sizeMB 610

dark-green

black

anthracite

navy

redstonewhite

azur blacknavy

redchromewhite

6 Panel Outdoor-Sports-Cap
Funkcjonalna i wytrzymała czapka z daszkiem z powłoką Achievetex®

do sportów outdoorowych | Siatkowa podszewka | Podklejone szwy | 
Właściwości wiatro- i wodoodporne | 2 ozdobne przeszycia na daszku | 
Niski profil | Satynowy potnik | Regulowane zapięcie z tyłu: klamerka 
nowej generacji | Materiał zewnętrzny: 100% poliamid

6 Panel Coolmax® Cap
Funkcjonalna sześciopanelowa czapka wykonana z materiału 
Coolmax® extreme | Siatkowa podszewka | Właściwości oddychające 
i szybkoschnące | Doskonałe odprowadzanie wilgoci | 
6 haftowanych wywietrzników | 8 ozdobnych przeszyć na daszku | 
Poliestrowy potnik | Zapięcie na rzep | Poliester Coolmax® | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliester

TEKSTYLIA WYPOSAŻONE  
W ACHIVETEX® SA CAŁKOWICIE  
WODOODPORNE, WIATROPRZEPUSZCZALNE  
I ODDYCHAJĄCE. POT JEST TRANSPORTO-
WANY NA ZEWNĄTRZ POZOSTAWIAJĄC 
POWIERZCHNIĘ GŁOWY SUCHĄ.
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JN 336 JN 335S M L XL
7 8 9 10

S M L XL
7 8 9 10

black black

Bike Gloves Summer

Damskie i męskie rękawiczki rowerowe z poduszkami żelowymi | 
Wiatro- i wodoodporne, oddychające | Niewielkie pochłanianie 
wilgoci, system dostosowania do temperatury, właściwości 
szybkoschnące | Wierzch dłoni: elastyczny materiał, kciuk z tkaniny 
frotte, odblaskowe detale, zapięcie na rzep | Dłoń: skóra syntetyczna 
z ergonomicznymi poduszkami żelowymi i antypoślizgowym 
nadrukiem | Materiał zewnętrzny: 96% poliester, 4% elastan | 
Materiał zewnętrzny 2: 70% poliamid, 30% poliuretan | 
Podszewka: 100% poliester

Bike Gloves Winter

Ciepłe damskie i męskie rękawiczki rowerowe z poduszkami 
żelowymi i zamkniętymi opuszkami | Wiatro- i wodoodporne 
(słup wody: 2 000 mm), oddychające | Niewielkie pochłanianie 
wilgoci, system dostosowania do temperatury, właściwości 
szybkoschnące | Elementy odblaskowe | Wierzch dłoni: elastyczny 
materiał, odblaskowe wykończenie kciuka | Zapięcie na rzep | 
Dłoń: skóra syntetyczna z ergonomicznymi poduszkami żelowymi | 
Laminowana podszewka z membraną | 
Materiał zewnętrzny: 96% poliester, 4% elastan | 
Materiał zewnętrzny 2: 70% poliamid, 30% poliuretan | 
Podszewka: 100% poliester |  | Membrana: 100% poliuretan
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5,5 cmMB 042

8 cmMB 043

12 cmMB 044

gold-yellow

aqua light-grey

white

pinkgreen

orange

navy

lime-green

light-pinklight-yellow

light-blue

red royal

turquoise

gold-yellow aqua

light-grey

white

pinkgreen

black

black

orange

navy

lime-green

light-pinklight-yellow light-blue

red royalturquoise

white black

Terry Headband
Opaska na głowę z dzianiny frotte do sportów i aktywnego  
wypoczynku | Materiał zewnętrzny: 80% bawełna, 20% elastan

Terry Wristband
Opaska na nadgarstek wykonana z miękkiej dzianiny frotte |  
Pakowane jednostkowo | 
Materiał zewnętrzny: 80% bawełna, 20% elastan

Sporty Wristband
Szeroka opaska na nadgarstek wykonana z miękkiej dzianiny frotte | 
Pakowane jednostkowo | 
Materiał zewnętrzny: 80% bawełna, 20% elastan
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30 x 130 cmMB 431 30 x 50 cm / 11 x 50 cm (folded)MB 432

dark-navy black

lime-greenred

white lemon tomato

iron-grey

grenadine

atlantic green

lime-green

dark-royaldark-green

red fuchsia

anthracite navy

atlanticlemon

Sport towel
Wysokiej jakości ręcznik sportowy z pętelką ułatwiającą zawieszenie | 
Tkanina frotte 380 g/m2 | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Golf Towel
Welurowy ręcznik golfowy z oczkiem i haczykiem mocującym | 
Welur 400 g/m² | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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15 x 21 cmMB 435 30 x 50 cmMB 436

banana

silver

violet

atlantic

white

graphite

orange

navy

acid-yellow

glacier-blue

orient-red

macaroon

dark-royal chocolate

lagoon

ivory banana

silver

violet

atlantic

white

graphite

orange

navy

acid-yellow

glacier-blue

orient-red

ivory macaroon

dark-royal chocolate

lagoon

Flannel
Ściereczka flanelowa z delikatnym wzorem | Przyjemnie miękka 
w dotyku dzianina bawełniana frotte, 400 g/m² | Modne warianty 
kolorystyczne | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Guest Towel
Ręcznik gościnny z delikatnym wzorem | Przyjemnie miękka 
w dotyku dzianina bawełniana frotte, 400 g/m² | Modne warianty 
kolorystyczne | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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70 x 140 cmMB 43850 x 100 cmMB 437

banana

silver

violet

atlantic

white

graphite

orange

navy

acid-yellow

glacier-blue

orient-red

ivory macaroon

dark-royal chocolate

lagoon

banana

silver

violet

atlantic

white

graphite

orange

navy

acid-yellow

glacier-blue

orient-red

ivory macaroon

dark-royal chocolate

lagoon

Bath Towel
Ręcznik kąpielowy z delikatnym wzorem | Przyjemnie miękka 
w dotyku dzianina bawełniana frotte, 400 g/m² | Modne warianty 
kolorystyczne | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Hand Towel
Ręcznik do rąk z delikatnym wzorem | Przyjemnie miękka 
w dotyku dzianina bawełniana frotte, 400 g/m² | Modne warianty  
kolorystyczne | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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80 x 180 cmMB 433 S   M   L   XL   XXLMB 434

white cream

carbondark-orange

warm-yellow

Functional Saunasheet
Dwustronny ręcznik do sauny | Szybkoschnący welur poliestrowy po 
stronie zewnętrznej i miękka bawełniana tkanina frotte po stronie  
wewnętrznej | Welur/ Tkanina frotte 300 g/m2 | 
Materiał zewnętrzny: 55% poliester, 45% bawełna

white cream

carbondark-orange

warm-yellow

Functional Bath Robe Hooded
Szlafrok z kapturem wykonany z miękkiej bawełny poliestrowej | 
Welur/ Tkanina frotte 300 g/m2 | Strona zewnętrzna: welur 
poliestrowy | Strona wewnętrzna: Bawełniana tkanina frotte | 
Materiał zewnętrzny: 55% poliester, 45% bawełna
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30 x 50 cmMB 420 50 x 100 cm

MB 422 70 x 140 cm MB 423 70x180 cm

MB 424 100 x 150 cm MB 425 15 x 21 cm

MB 421
Guest Towel

Ręcznik gościnny w wielu wariantach kolorystycznych | Miękka tkanina frotte 420 g/m2 | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Bath Towel Sauna Sheet

Bath Sheet Flannel

light-yellowwhite gold-yellow

orange

light-pink

red

dark-purple

light-blue turquoise royal lime-green

dark-green navy black

cobalt

magenta

mid-grey graphitelight-grey

indian-red

sunny-lime

Hand Towel
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S   M   L   XL   XXLMB 430

dark-navyburgundymintnatural silverwhite

Bath Robe Hooded
Męski i damski szlafrok z kapturem | Miękka tkanina frotte 350 g/m2 | Doskonałe pochłanianie wody | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
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30 x 50 cmMB 426 50 x 100 cmMB 427

90 x 180 cmMB 42970 x 140 cmMB 428

burgundymint dark-navynatural silverwhite

Guest Towel Hand Towel

Beach Towel
Miękka tkanina frotte | Tkanina frotte 500 g/m2 | Bez bordiury | Sztruksowe, prążkowane wykończenie brzegów idealne do zdobienia haftem |  
Doskonałe pochłanianie wody | Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

Bath Towel
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FASHION
BEANIE-

352 | BEANIE - FASHION 



MB 7110 MB 7101one size one size

Sublimation Beanie
Dzianinowa czapka z drobnym wzorem | Jednokolorowy otok | 
Dwuwarstwowa | Waga: 75 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliester | 
Materiał zewnętrzny 2: 100% poliakryl

blue/black

Printed Casual Beanie
Czapka z pomponem i otokiem | Poliester z nadrukiem sublimacyjnym | 
Dwuwarstwowa | Waga: 75 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliester | 
Materiał zewnętrzny 2: 100% poliakryl

navy black
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MB 7109

MB 7100

MB 7926

one size

one size

one size

Cotton Hat
Modna dzianinowa czapka z bawełny | Brzeg z modnym prążkowanym 
wzorem | Imitacja skórzanej metki | Waga: 46 g |  
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna

grey-melangenavy black

Jersey Beanie
Czapka wykonana z wysokiej jakości dzianiny single jersey | 
Idealne dopasowanie dzięki zawartości elastanu | Dwuwarstwowa | 
Waga: 48 g | Materiał zewnętrzny: 95% bawełna, 5% elastan

grey-melange navyblack-melange black

natural navymud black

Cotton Beanie
Dopasowana czapka bez ronda | Dwuwarstwowy splot | Waga: 62 g | 
Materiał zewnętrzny: 55% bawełna, 45% poliakryl
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MB 7992

MB 7993

MB 7955

one size

one size

one size

dark-red/ 
black-melange

grey/ 
navy-melange

dark-green/ 
black-melange

black/ 
carbon-melange

Urban Beanie
Melanżowa czapka z otokiem | Modny fason | Ribowy wzór | 
Metka z imitacji skóry na otoku | Waga: 52 g |  
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

plum/ 
glacier-grey

navy/ 
silver

glacier-grey/ 
carbon

coal-black/ 
grey

Urban Knitted Hat
Melanżowa czapka z dzianiny w modnym ribowym stylu | 
Szeroki, prążkowany jednokolorowy wzór dookoła | Długi fason | 
Metka z imitacji skóry | Komfort użytkowania dzięki polarowej taśmie 
wewnątrz | Waga: 81 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl | 
Podszewka: 100% poliester

light-grey-melange

navypetrol

yellow

Knitted Long Beanie
Wygodna, bardzo długa dzianinowa czapka | Dwuwarstwowy splot | 
Waga: 50 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

lime-green

dark-grey-melange

orange

black

pink 
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MB 7103 MB 7984 one sizeone size

acid-yellow/
black

aqua/ 
black

Wintersport Hat
Czapka z dzianiny z kontrastowym brzegiem | Modne, grube prążki | 
Przyjemna w użytkowaniu dzięki polarowej taśmie wewnątrz | 
Kolor czarny dostępny także bez kontrastowych pasków | Waga: 84 g | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl |  
Opaska polarowa wewnątrz: 100% poliester

Wintersport Beanie
Czapka zimowa z dużym pomponem | Lewy ścieg | Z pomponem ze 
sztucznego futra | Waga: 90 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl | 
Imitacja futra: 70% poliakryl, 30% poliester

black/
acid-yellow

black/
grenadine

black/
silver

black/
black

black/
white

black/
aqua

black/ 
black

grenadine/
black

white/ 
black

silver/ 
black
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MB 7106 MB 7107 one sizeone size

Men‘s Winter Hat
Dzianinowa czapka z efektownym, kontrastowym brzegiem | 
Ścieg pończoszniczy | Brzeg czapki w dwukolorowe prążki | 
Przyjemna w użytkowaniu dzięki polarowej taśmie wewnątrz | 
Waga: 87 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl |  
Opaska polarowa wewnątrz: 100% poliester

Ladies‘ Winter Hat
Dzianinowa czapka z kontrastowymi paskami i pomponem | 
Modny prążkowany wzór | Pompon ze sztucznego futra | Przyjemna 
w użytkowaniu dzięki polarowej taśmie wewnątrz | Waga: 111 g | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl | Imitacja futra: 80% poliakryl, 
20% poliester | Opaska polarowa wewnątrz: 100% poliester

spring-green/
silver

light-red/
silver

cobalt/
silver

silver/
black

navy/
silver

spring-green/
silver

light-red/
silver

cobalt/
silver

silver/
black

navy/
silver

pink/
silver
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MB 7500

*

MB 7580

**

one sizeone size

Knitted Cap
Klasyczna dzianinowa czapka w wielu wariantach kolorystycznych | 
Dwuwarstwowy splot | Waga: 70 g | Odpowiednik dziecięcy: MB7501 | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

Beanie No.1
Dopasowana dzianinowa czapka bez ronda | Dwuwarstwowy splot | 
Waga: 45 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

dark-navydark-green grey-
melange

light-grey-
melange

black

aqua

navy

lime-green royal

orange

dark-purple

off-white sand

red

yellow off-white orangelight-grey-
melange

yellow

burgundyred

blacknavy

lime-green

dark-greengirl-pink

grey-melangeroyal
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MB 7112 MB 7111 one sizeone size

Knitted Promotion Beanie
Lekka dzianinowa czapka promocyjna z otokiem | Klasyczny krój | 
Przyjemna w użytkowaniu dzięki szerokiemu otokowi | Waga: 34 g | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

Basic Knitted Beanie
Dzianinowa czapka promocyjna z otokiem | Modny krój | Brzeg z 
modnym prążkowanym wzorem | Waga: 54 g | Materiał zewnętrzny: 
100% poliakryl

light-grey-melange

navy

red

grey-melange black

royal light-grey-melange

navy

grey-melange

black

denim-melange
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MB 7925

MB 7923 one size

one size

blacknavy

off-white lime-greenlight-grey-
melange

red

Knitted Beanie with Fleece Inset
Dzianinowa czapka z polarową wstawką dookoła czoła | Prążkowany 
dół | Waga: 40 g | Materiał zewnętrzny: 70% poliakryl, 30% wełna | 
Podszewka: 100% poliester

orange

navy

lime-green

red dark-green

ash

black

off-white

Rib Beanie
Dzianinowa, prążkowana czapka | Dwuwarstwowy splot | Waga: 50 g | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

360 | BEANIE - BASIC 



MB 7102

MB 7551

MB 7937

one size

one size

one size

Knitted Hat
Czapka z dzianiny z klasycznym prążkowanym wzorem | Z kontrastowym 
brzegiem | Przyjemna w użytkowaniu dzięki polarowej taśmie wewnątrz |  
Kolor czarny dostępny także bez kontrastowych pasków | Waga: 52 g | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl |  
Opaska polarowa wewnątrz: 100% poliester

jungle-green/
black

black/
off-white

coffee/
black

black/
black

ink/
black

red/
black

off-white neon-yellowlight-grey

dark-grey-
melange

dark-green blacknavy

red royal

Knitted Cap Thinsulate™
Ciepła dzianinowa czapka z warstwą pośrednią wykonaną z  
Thinsulate™ | Dwuwarstwowy splot | Waga: 70 g | Materiał zewnętrzny: 
100% poliakryl | Podszewka wewnętrzna: 100% poliester

red navydark-grey-
melange

black

Warm knitted Cap
Ciepła dzianinowa czapka z podszewką Thinsulate™ | Szeroki otok | 
Gruby splot | Waga: 95 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl |  
Ocieplenie: 100% poliester
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MB 7584 MB 7550 one sizeone size

white/
lime-green

light-grey/
burgundy

yellow/
light-grey

red/
black

turquoise/
lime-green

royal/
pink

royal/
red

lime-green/
royal

navy/
white

navy/
red

light-grey/
dark-grey

light-grey/
black

black/
orange

black/
white

black/
red

Beanie with Contrasting Border
Dopasowana czapka dzianinowa z kontrastowym brzegiem | 
Dwuwarstwowy splot | Waga: 53 g | Materiał zewnętrzny: 
100% poliakryl

olive/
gold-yellow

navy/
gold-yellow

orange/
black

navy/r
ed

black/
red

lime-green/
black

navy/
grey

dark-grey/
light-grey

black/
grey

Knitted Cap
Klasyczna dzianinowa czapka z otokiem | Dwuwarstwowy splot | 
Waga: 70 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl
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MB 7975

MB 7967

MB 7540

one size

one size

one size

navy blacknatural

Knitted Hat with Shiny Effect
Elegancka czapka dzianinowa z przędzy z połyskującymi wstawkami | 
Ekstrawagancki styl z różnymi rodzajami dzianiny | Elementy z 
odwróconym ściegiem umożliwiające zdobienie | Podwójny rib na 
krawędzi | Pompon ze sztucznego futra | Waga: 111 g |  
Materiał zewnętrzny: 74% poliakryl, 26% poliamid |  
Podszewka: 70% poliakryl, 30% poliester

black/
pacific

yellow/
azur

orange/ 
rust

graphite/
fern-green

berry/
maroon

fern-green/
yellow

tomato/ 
silver

azur/ 
yellow

Pompon Hat with Brim
Dzianinowa czapka z otokiem i pomponem | Dwuwarstwowy splot | 
Waga: 100 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

off-white

black/
red

burgundy

white/
lime-green

purple

white/
aqua

light-blue/ 
off-white

blacknavy

dark-green/
white

dark-brown/
khaki

black/
orange

navy/
red

dark-grey/
light-grey

Knitted Cap with Pompon
Modna czapka z pomponem w wielu wariantach kolorystycznych | 
Dwuwarstwowy splot | Waga: 80 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl
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MB 7104

MB 7303

MB 7977

MB 7981

one size

65 x 20 cm

one size

65 x 20 cm

Fancy Yarn Hat
Wielokolorowa czapka z otokiem i pomponem | Wykonana z miękkiej, 
kolorowej przędzy | Wzór 3D z motywem fali | Przyjemna w użytkowaniu 
dzięki polarowi typu Highloft wewnątrz | Waga: 127 g |  
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl |  
Opaska polarowa wewnątrz: 100% poliester

dark-green-
melange

navy-
melange

turquoise-
melange

red-
melange

turquoise-
melange

natural-
melange

Fancy Yarn Scarf
Wielokolorowy szal typu komin | Wykonany z miękkiej, kolorowej  
przędzy | Wzór 3D z motywem fali | Waga: 138 g |  
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

pink/
off-white

pink/
off-white

navy/
off-white

navy/
off-white

carbon/
off-white

carbon/
off-white

green/
off-white

green/
off-white

natural/
off-white

natural/
off-white

Czapka z dzianiny
Wygodna czapka dzianinowa z pomponem | Dzianina o splocie typu 
slub | Miękka i puszysta w dotyku | Taśma z polaru wewnątrz 
dla podniesienia komfortu | Waga: 96 g | Materiał zewnętrzny: 
80% poliakryl, 20% poliamid | Podszewka: 100% poliester

Coarse Loop Scarf
Wygodny szal typu komin | Wysokiej jakości dzianina o splocie typu 
slub | Miękka i puszysta w dotyku | Waga: 149 g | Materiał zewnętrzny: 
80% poliakryl, 20% poliamid
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MB 7105 MB 7304 37 x 30 cmone size

Highloft Fleece Hat
Casualowa czapka z długim pomponem | Wysokiej jakosci przędza 
typu slub | Przyjemna w użytkowaniu dzięki polarowi typu Highloft 
wewnątrz | Otok z grubymi prążkami | Waga: 144 g | Materiał 
zewnętrzny: 100% poliakryl | Opaska polarowa wewnątrz: 
100% poliester

Highloft Fleece Loop
Szal typu komin z podszewką polarową typu Highloft | 
Wysokiej jakości przędza typu slub | Atrakcyjny wzór | Waga: 239 g | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl | Podszewka: 100% poliester

royal/
black

royal/
black

dark-grey/
black

dark-grey/
black

light-grey/
black

light-grey/
black

kiwi/
black

kiwi/
black

pink/
white

pink/
white

366 | BEANIES & SCARVES 



MB 7985

MB 7987

MB 7986

one size

40 x 40 cm

one size

plum coal-blackpine-green

Coarse Knitted Hat     
Modna czapka w stylu casual | Dzianina wykonana z wysokiej 
jakości przędzy typu slub. | Marszczenie z tyłu umożłiwiające idealne 
dopasowanie | Polarowa opaska wewnątrz podnosząca komfort 
użytkowania | Waga: 112g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl | 
Podszewka: 100% poliester

plum coal-blackpine-green

Coarse Knitted Loop Scarf
Szal typu komin z modnym splotem | Gruby splot z wysokiej jakości 
przędzy typu slub | Splot typu rib z przodu | Waga: 288 g | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

plum/ 
glacier-grey

coal-black/ 
glacier-grey

pine-green/ 
glacier-grey

Coarse Knitted Hat with Pompon
Dzianinowa czapka z dużym pomponem | Gruby splot z wysokiej 
jakości przedzy typu slub | Splot typu ribb z przodu | Komfort 
użytkowania dzięki polarowej taśmie wewnątrz | Waga: 181 g | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl | Podszewka: 100% poliester
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MB 7994

MB 7995

MB 7972

MB 7973

one size

180 x 30 cm

one size

190 x 30 cm

Promotion Beanie
Czapka z prążkowanej dzianiny | Fragment 8 x 6 cm z przodu, 
wykonany lewym ściegiem umożliwia wykonanie zdobienia | 
Przyjemna w użytkowaniu dzięki polarowej taśmie wewnątrz | 
Waga: 50 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl | 
Podszewka: 100% poliester

navyroyal blacklight-redspring-green

Promotion Scarf
Szalik z prążkowanej dzianiny | Fragment o wymiarach 20 x 12 cm  
na końcu szalika, wykonany lewym ściegiem umożliwia wykonanie 
zdobienia | Waga: 250 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

navyroyal blacklight-redspring-green

navy-melange/
azur

navy-melange/
azur

maroon-melange/
berry

maroon-melange/
berry

carbon-melange/
silver

carbon-melange/
silver

carbon-melange/
acid-yellow

carbon-melange/
acid-yellow

Fancy Winter Scarf
Wygodny, duży szal dzianinowy | Kontrastowe wstawki | 
Przędza melange | Brzegi ze splotu podwójny rib | Waga: 173 g | 
Materiał zewnętrzny: 80% poliakryl, 20% poliamid

Fancy Winter Hat
Wygodna, duża czapka z dzianiny | Kontrastowe wstawki | 
Przędza melange | Brzeg ze splotu podwójny rib | Waga 68 g | 
Materiał zewnętrzny: 80% poliakryl, 20% poliamid
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MB 503

MB 504

MB 505

S/M

165 x 25 cm

S/M   L/XL

navy

redlight-grey- 
melange

off-white

dark-grey- 
melange

green

blackdark-green

dark-grey-
melange

green

blacknavy

redlight-grey-
melange

off-white

dark-grey-
melange

green

navy black

red

dark-
green

light-grey-
melange

off-white

Rib-Beanie
 Dopasowana czapka dzianinowa z prążkowanym brzegiem | 
Waga: 32 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

Knitted Scarf
 Szalik wykończony grubym ściegiem z obszyciem brzegów | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

Knitted Gloves
 Męskie i damskie rękawiczki dzianinowe z prążkowanymi mankietami | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl
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MB 7979

MB 7978

MB 7980

one size

180 x 25 cm

S/M   L/XL

navy

navy

navy

black

black

black

dark-red

dark-red

dark-red

granite

granite

granite

racing-green

racing-green

racing-green

Melange Scarf Basic
 Elegancki szal dzianinowy wykonany z przędzy melange | 
Obrzeże z podwójnej dzianiny, splot jersey | Brzegi ze splotu typu rib | 
Dostępny jako zestaw z rękawiczkami i czapką | Waga: 157 g | 
Materiał zewnętrzny: 80% poliakryl, 20% poliamid

Melange Hat Basic
Elegancka czapka dzianinowa z otokiem | Ciekawy fason | Otok z 
modnym wzorem typu rib | Dostępne jako zestaw z rękawiczkami  
i szalikiem | Waga: 62 g | Materiał zewnętrzny: 80% poliakryl,  
20% poliamid

Melange Gloves Basic
 Eleganckie rękawiczki dzianinowe wykonane z przędzy melange | 
Splot jersey z podwójnymi mankietami | Mankiety z modnym wzorem 
typu rib | Dostępne jako zestaw z szalikiem i czapką | Waga: 71 g/parę | 
Materiał zewnętrzny: 80% poliakryl, 20% poliamid
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MB 7990

MB 7302

MB 7988

MB 7989 180 x 21 cm

one size

75 x 45 cm

one size

black

black

dark-red

dark-red

light-grey

light-grey

dark-olive

dark-olive

dark-denim

dark-denim

Roll-Up Beanie
Przedłużana czapka zimowa | Modnie podwinięte krawędzie | 
Jersej prawy | Waga: 33 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

Roll-Up Scarf
Casualowy szal typu komin | Modny, podwiniety brzeg | Ścieg 
pończoszniczy | Waga: 147 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

anthracite/
black

anthracite/
black

dark-olive/
anthracite

dark-olive/
anthracite

dark-red/
anthracite

dark-red/
anthracite

Ribbed Beanie
Atrakcyjna czapka zimowa z otokiem | Efektowne akcenty dzięki 
dwukolorowemu splotowi typu rib | Waga: 65 g | Materiał zewnętrzny: 
100% poliakryl

Ribbed Scarf
Atrakcyjny szal dzianinowy | Efektowne akcenty dzięki dwukolorowemu 
splotowi typu rib | frędzle | Waga: 168 g | Materiał zewnętrzny: 
100% poliakryl
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MB 7974 180 x 30 cm

85 x 30 cm

32 x 25 cm

MB 7953

MB 7983

Herringbone Scarf
Atrakcyjny szal ze splotem typu jodełka | Szal z skręcanymi frędzlami | 
Gładki, miękki w dotyku | Waga: 117g |  
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

navy dark-red anthracite

Loop Scarf
Dzianinowy szalik z kablowym ściegiem | Waga: 240 g | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

Twisted Loop Scarf
Dwuwarstwowy szal typu komin | Efektownie skręcony dzięki specjalnej 
obróbce | Waga: 190 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

dark-orange taupe smaragd navy black

rose/ 
dark-grey

navy/ 
blue

dark-grey/ 
silver

black/ 
dark-grey

ivory/ 
natural
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MB 7301

Sizes  6  7  8  9

S/M   L/XL

190 x 36 cm

MB 7948

MB 7961

Woven Winter Scarf
Elegancki tkany szal z dyskretnym wzorem w kratkę | 
Brzeg ze skręcanymi frędzlami | Gładki, miękki w dotyku | 
Waga: 166 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

blue red green grey

Touch-Screen Fleece Gloves
Funkcjonalne rękawiczki mikropolarowe | Mikropolar z wykończeniem 
antypilingowym | Zintegrowana elastyczna taśma na nadgarstku | 
Wygodne otwory na kciuk i palec wskazujący | Materiał zewnętrzny 
(220 g/m²): 100% poliester

Winter Sport Gloves
Męskie i damskie rękawiczki softshellowe | Wiatro- i wodoodporne 
(słup wody 5000 mm) | Oddychające | Właściwości szybkoschnące 
i regulacja termiczna | Niewielkie pochłanianie wilgoci | Elastyczna 
warstwa zewnętrzna | Ciepła, miękka ocieplina | Wewnętrzna strona 
dłoni wykonana z wytrzymałej skóry | Regulacja na rzep | Podszewka | 
Materiał zewnętrzny: 92% poliester, 8% elastan | Podszewka: 
100% poliester | Membrana: 100% poliuretan | Wewnętrzna część dłoni: 
100% skóra | Ocieplenie: 100% poliester

navy black

black
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MB 7964

* * *

MB 7941 one sizeone size

Pompon Hat with Contrast Stripe
Wykonana na szydełku czapka z kontrastowym brzegiem i 
pomponem | Produkt wykonany ręcznie | Przyjemna w noszeniu 
dzięki polarowej opasce wewnętrznej | Waga: 85 g | Materiał 
zewnętrzny: 100% poliakryl | Podszewka: 100% poliester

Casual Outsized Crocheted Cap
Wygodna szeroka czapka wykonana na szydełku | Gruba siatkowa 
struktura | Ręczne wykonanie | Gwarancja wygody dzięki polarowej 
opasce wewnętrznej | Waga: ok. 115 g |  
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

black/
pink

black/
turquoise

black/
neon-green

orange/
aqua

carbon/
yellow

blue/
white

green/
acid-yellow

lime-green/ 
dark-purple

carbon/
red

black/
light-grey

navy/
white

red/
white

navyred

lime-green orange

carbon

silver

black

aqua
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MB 7939

MB 7940

MB 7947 one size

one size

one size

Unicoloured Crocheted Cap with Pompon
Jednokolorowa czapka z pomponem wykonana na szydełku | 
Gruba siatkowa struktura | Ręczne wykonanie | Gwarancja wygody dzięki 
polarowej opasce wewnętrznej | Waga: ok. 115 g |  
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

Crocheted Cap with Pompon
Modna 3-kolorowa czapka z pomponem wykonana na szydełku | 
Gruba siatkowa struktura | Ręczne wykonanie | Gwarancja wygody dzięki 
polarowej opasce wewnętrznej | Waga: ok. 115 g |  
Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl

Crocheted Headband
Szeroka opaska na głowę | Gruby splot szydełkowy | Ręczne wykonanie | 
Waga: 65 g | Materiał zewnętrzny: 100% poliakryl |  
Podszewka: 100% poliester

silver purple

red

carbon

navy black

red/
black/
white

carbon/
orange/
white

navy/
red/

white

black/
silver/
white

purple/ 
lime-green/

white

aqua/
lime-green/

white

pacific/
neon-orange/

white

yellow/ 
pacific/
white 

neon-green/ 
neon-pink/

black

neon-orange/ 
neon-green/

black 

silver orange

red

lime-green purpleaqua

navycarbon black
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MB 7700

MB 7720

MB 7740

one size

145 x 25 cm

S/M   L/XL

Microfleece Gloves
Ciepłe rękawiczki polarowe dla mężczyzn i kobiet | Polar z wykończeniem 
antypilingowym | Materiał zewnętrzny (210 g/m²): 100% poliester

Microfleece Cap
Ciepła czapka polarowa z szerokim rondem | Polar z wykończeniem 
antypilingowym | Materiał zewnętrzny (210 g/m²): 100% poliester

Microfleece Scarf
Elegancki szalik polarowy z obszytymi brzegami i ozdobnym 
przeszyciem | Polar z wykończeniem antypilingowym | 
Materiał zewnętrzny (210 g/m²): 100% poliester

off-white light-blue

aqua

grey

green

violet navy black

red

off-white light-blue

aqua

grey

green

violet navy black

red

off-white light-blue

aqua

grey

green

violet navy black

red
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MB 7108

MB 7945

MB 7618

MB 7510 one size

one size

one size

one size

Workwear Fleece Hat
Przyjemnie ciepła, lekka polarowa czapka | Polar z wykończeniem 
antypilingowym | Dopasowany fason |  
Materiał zewnętrzny (180 g/m²): 100% poliester

Microfleece Cap
 Wykonana z mikropolaru czapka z ozdobnymi płaskimi szwami | 
Mikropolar z wykończeniem antypilingowym |  
Materiał zewnętrzny (220 g/m²): 100% poliester

Balaclava
Polarowa czapka i szalik w jednym | Polar z wykończeniem 
antypilingowym | Szalik przekształca się w czapkę za pomocą ściągacza 
sznurkowego | Materiał zewnętrzny (260 g/m²): 100% poliester

6 Panel Fleece Cap with Earflaps
Ciepła czapka polarowa z nausznikami | Polar z wykończeniem 
antypilingowym | 4 przeszycia na daszku | Laminowane panele przednie | 
Satynowy potnik | Zapięcie na zamek dla regulacji rozmiaru | 
Materiał zewnętrzny (300 g/m²): 100% poliester

red

navycarbon black

royal dark-green

redlight-grey off-white

blacknavyanthracite

black royal red

grey dark-green navy

grey navydark-green black
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MB 7929

MB 7930

MB 7902

one size

one size

S/M   L/XL

Thinsulate™ Headband
 Ciepła mikropolarowa opaska na głowę z szerokim odcinkiem uszu i 
warstwą pośrednią Thinsulate™ | Polar z wykończeniem antypilingowym | 
Wysokiej jakości podszewka z mikropolaru | Materiał zewnętrzny 
(170 g/m²): 100% poliester | Ocieplenie: 100% poliester

Thinsulate™ Neckwarmer
Tuba ocieplająca na szyję z warstwą wewnętrzną z Thinsulate™ | 
Polar z wykończeniem antypilingowym | Skuteczna ochrona przed 
zimnem dla ust i nosa | Elastyczny ściągacz sznurkowy ze stoperem 
dla regulacji rozmiaru | Wysokiej jakości podszewka z mikropolaru | 
Materiał zewnętrzny (170 g/m²): 100% poliester | Ocieplenie: 
100% poliester

Thinsulate™ Fleece Gloves
Ciepłe rękawiczki mikropolarowe z warstwą wewnętrzną Thinsulate™ | 
Polar z wykończeniem antypilingowym | Antypoślizgowa wewnętrzna 
strona dłoni z silikonową poduszką | Silikonowa taśma na nadgarstku | 
Wysokiej jakości mikropolarowa podszewka | Materiał zewnętrzny 
(170 g/m²): 100% poliester | Ocieplenie: 100% poliester

off-white

navy

lime-green dark-grey

blackaubergine

red

off-white

navy

lime-green dark-grey

blackaubergine

red

off-white

navy

lime-green dark-grey

blackaubergine

red
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MB 7300

MB 7610

MB 7611

30 x 50 cm

150 x 15 cm

150 x 25 cm

Winter X-Tube
Komin z odblaskowymi paskami | Ciepła polarowa podszewka | 
Elastyczna i zachowująca kształt dzianina single jersey | Materiał 
zewnętrzny: 100% poliester | Podszewka: 100% poliester

Fleece Scarf
Klasyczny szalik polarowy z frędzlami | Polar z wykończeniem 
antypilingowym | Materiał zewnętrzny (225 g/m²): 100% poliester

Fleece Scarf
Szeroki szalik polarowy bez frędzli | Polar z wykończeniem 
antypilingowym | Materiał zewnętrzny (225 g/m²): 100% poliester

red/
carbon

bright-blue/
carbon

navy/
carbon

bright-pink/
carbon

royal/
carbon

grey-melange/
carbon

black/
carbon

bright-orange/
carbon
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carbon
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carbon
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lime-greengold-yellow

dark-purple blackanthracite

FLEECE | 379



130 x 180 cm (unfolded), 40 x 40 cm (folded as a cushion)JN 900 130 x 170 cmJN 950
Fleece Blanket

Wielofunkcyjny koc polarowy do aktywnego wypoczynku i podróży 
samochodem | Dzięki osobnemu pokrowcowi koc służyć może również 
jako poduszka | Koc i pokrowiec w tym samym kolorze | Łatwy w 
pielęgnacji, izolacja termiczna | Materiał zewnętrzny (260 g/m²): 
100% poliester (mikropolarowej)

Fleece Blanket

Wielofunkcyjny koc polarowy do przemysłu kateringowego i 
wypoczynku | Łatwa w pielęgnacji, odporna na mechacenie dzianina 
polarowa | Pakowany jako upominek z ozdobną satynową wstążką | 
Materiał zewnętrzny (240 g/m²): 100% poliester

dark-grey

dark-green

black

orange

navy

red

silveroff-white

orange red burgundy

navy dark-grey

brown

lime-green

camel

dark-green royal

black

turquoise
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130 x 170 cm

130 x 170 cm

JN 958

JN 959

130 x 180 cmJN 955

150 x 200 cmJN 954

Fleece Blanket Striped
Polarowy koc w stylu marynarskim, drukowany po obu stronach | 
Wzór w pasy | Obszyte krawędzie |  
Materiał zewnętrzny (200 g/m²): 100% poliester

Fleece Blanket Checked
Polarowy koc z klasycznym wzorem w kratę, drukowany po obu 
stronach | Obszyte krawędzie |  
Materiał zewnętrzny (200 g/m²): 100% poliester

Cosy Hearth Blanket
Ekskluzywny koc welurowy | Laminowana strona wewnętrzna 
wykonana z polaru sherpa | Obszycie brzegów na całej długości | 
Materiał zewnętrzny (440 g/m²): 100% poliester

Urban Style Blanket
Koc polarowy do codziennego użytku | Nadrukowany po obu 
stronach, z graficznym wzorem na łączeniu modnych kolorów | 
Obszycie brzegów na całej długości |  
Materiał zewnętrzny (210 g/m²): 100% poliester

navy/
atlantic/

green

red/
nautic-blue/

navy

magenta/
turquoise/

green

anthracite/
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off-white
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160 x 120 cmJN 951

150 x 170 cmJN 952

JN 953 130 x 150 cm

Microfibre Fleece Blanket
Puszysty, wielofunkcyjny koc polarowy | Dostępny w różnych 
żywych kolorach | Pakowany jako upominek o kształcie rolki | 
Materiał zewnętrzny (200 g/m²): 100% poliester (mikropolarowej)

Bonded Fleece Blanket
Wysokiej jakości dwuwarstwowy koc do domu, biura czy restauracji | 
Dostępny w różnych eleganckich dwuodcieniowych wariantach | 
Pakowany jako upominek o kształcie rolki | Materiał zewnętrzny 
(320 g/m²): 100% poliester (mikropolarowej)

Picnic Blanket
Przenośny koc piknikowy wykonany z miękkiego polaru | 
Wodoodporny, z powłoką PVC po jednej stronie | Składany w zgrabny 
pakunek z rączką | Waga: 160 g/m² | Materiał zewnętrzny 
(160 g/m²): 100% poliester

orange berrylime-green

red royal

dark-green/
cream

brown/
cream

bordeaux/
cream

black/
silver
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silver

navy/
aqua
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130 x 170 cmJN 956 125 x 150 cmJN 957
Fleece Blanket Basic
Koc polarowy z eleganckimi frędzlami | Wielofunkcyjny koc polarowy 
do przemysłu kateringowego i wypoczynku | Łatwa w pielęgnacji, 
odporna na mechacenie dzianina polarowa | Pakowany jako 
upominek z ozdobną wstążką | Materiał zewnętrzny (220 g/m²): 
100% poliester

Fleece Blanket
Koc polarowy z frędzelkami | Wszechstronne zastosowanie, do res-
tauracji i wypoczynku | Łatwa w pielęgnacji, odporna na mechacenie 
dzianina polarowa | Pakowany ozdobnie jako upominek o kształcie 
rolki z banderolą | Materiał zewnętrzny (200 g/m²): 100% poliester

orangesilver brownoff-white

pacific

tomato dark-green

navy black

greenwine

dark-grey-melange

orangesilver brownoff-white

pacific

tomato dark-green

navy black

greenwine

light-grey-melange
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MB 6623
Felt Hat
Spiczasty kapelusz filcowy w tradycyjnym, kostiumowym stylu | Tradycyjny, melanżowy styl | Sznur w kolorze blue/white | Szerokośc otoku: 8 cm | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliester

grey-melangegrey-melange
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MB 9501 MB 9503
Santa Cap Short
Klasyczna czapka Świętego Mikołaja z pomponem i dzwoneczkiem | 
Materiał zewnętrzny: 100% poliester

Shiny Santa Hat
Błyszcząca czapka Świętego Mikołaja z białym pasem z materiału 
imitującego futro i pomponem | Materiał zewnętrzny: 100% poliester

red/
white

orange/ 
graphite 

turquoise/  
navy

purple /  
graphite

pink /  
white 

red

royal

greenpink
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PARTY-FUN | 385



CORD LENGTH: 150 CMMB 9710 MB 9720
Cap-Rack
Przyrząd do ozdobnej prezentacji czapek – do 36 sztuk | Możliwość 
przymocowania do ściany lub sufitu, haczyki i wkręty w zestawie | 
Długość sznurka: 150 cm | Regulowane klamerki do zamocowania 
1-3 czapek na każdej | Instrukcja montażu w zestawie, czapki 
sprzedawane oddzielnie | Materiał (akcesoria): kilka

Cap-Caper
Wieszak ścienny na czapkę z daszkiem i guzikiem | Mocowanie za 
pomocą taśmy dwustronnej lub wkrętów | Dostępne na sztuki | 
Przy zakupie 24 sztuk, przesyłka obejmuje ozdobne opakowanie 
wraz z instrukcjami montażu | Materiał (akcesoria): kilka
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CLOSURE OVERVIEW

Regulowane zapięcie z tyłu:  
metalowa klamerka w  

matowo-srebrnym kolorze z  
zatrzaskiem i haftowane oczko

Matowo-srebrna klamerka  
i metalowe oczko

Zapięcie na rzep Na rzep ze  
sportową taśmą

Regulacja rozmiaru za pomocą 
mechanizmu „click & snap”

Nowoczesne  
zapięcie na rzep

Całkowicie zamknięty  
tylny panel

Regulowane zapięcie z tyłu:  
matowa klamerka i haftowane oczko

Metalowa klamerka w  
matowo-srebrnym kolorze z  

zatrzaskiem i haftowane oczko

Matowo-srebrna klamerka  
i haftowane oczko

Rzep z  
silikonowym oczkiem

Odblaskowe  
zapięcie na rzep

Klamerka  
nowej generacji

Elastyczną opaską  
wewnętrzną

Zapięcie  
na zamek 

Srebrna klamerka i  
haftowane oczko

Błyszcząca srebrna klamerka z  
wytłoczonym logo myrtle beach  

i metalowe oczko

Matowo-srebrna klamerka  
i haftowane oczko

Regulowane zapięcie z tyłu:  
matowo-srebrna klamerka  

i metalowe oczko

Sportowe zapięcie  
z klamerką

Matowo-srebrna  
klamerka i metalowo oczko

Szary grafitowy klamerka z  
wytłoczonym logo myrtle beach  

i metalowe oczko
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SIZES, QUALITY & CARE
S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

25 26 27 28
46 48 50 52 54 56 58 60
94 98 102 106 110

37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52

XS S M L XL XXL 3XL
34 36/38 38/40 40/42 42/44 46 48

XS S M L XL XXL
98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

4 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17,5 19 22 24 27 28,5

95 406095 60

40 3040

P P F F W

W W CL

Rozmiar krótki
Rozmiar standardowy
Rozmiar długi
Rozmiar kołnierza (obwód w cm)

Odzież damska

Odzież dziecięca
(wzrost w cm)

Dłonie
Obwód w cm

MEN‘S

LADIES‘

CHILDREN‘S

HANDS

Czyszczenie chemiczne (Bęben pralki) 
Oznaczenia literowe skierowane są do pracownika pralni chemicznej i wskazują dozwolone 
rozpuszczalniki. Kreska pod bębnem wskazuje pranie chemiczne z zachowaniem ostrożności 
dotyczącej oddziaływania mecha-nicznego, wilgotności i temperatury. Nie należy prać 
chemicznie tekstyliów z nadrukami lub haftami.

Pranie (Miska) 
Liczby w misce oznaczają maksymalne temperatury prania, których nie należy przekraczać. 
Kreska pod miską oznacza, że produkt wymaga użycia delikatniejszego programu pralki, np. 
dla tkanin delikatnych lub łatwych w pielęgnacji. Odzież wykonaną z bawełny lub mieszanki 
włókien należy rozciągnąć do pierwotnego kształtu, gdy jest ona jeszcze mokra. Zalecamy 
też, by tekstylia z nadrukami lub haftami prać po wywróceniu na lewą stronę w temperatur-
ze nie wyższej niż 40 stopni w celu zapobiegnięcia wszelkim uszkodzeniom zdobienia.

Pranie 
normalne

Pranie
normalne

Pranie
delikatne

Pranie
delikatne

Pranie
normalne

Pranie
delikatne

Pranie
delikatne 
specjalne

Pranie 
delikatne

Pranie 
ręczne

Ubrania 
normalne

Ubrania 
delikatne

Ubrania 
delikatne

Ubrania 
delikatne

Czyszc-
zenie na 
mokro

Delikatne  
czyszczenie 
na mokro

Specjalne  
czyszczenie 
na mokro

Nie czyścić 
na mokro

Wybielanie (Trójkąt) 
Symbol wskazuje, czy dany produkt można wybielać czy nie i jakiego rodzaju środka 
należy w tym celu użyć.

Prasowanie (Żelazko) 
Kropki oznaczają skalę temperaturę żelazka. Odzież z nadrukami lub haftem należy 
prasować jedynie po odwróceniu na wewnętrzną stronę.

Suszenie w suszarce bębnowej (Suszarka bębnowa) 
Kropki na suszarce oznaczają jej poziomy obrotów i temperaturę. W suszarkach 
bębnowych nie należy suszyć tekstyliów z nadrukami cyfrowymi.

Można 
używać  

wybielaczy 
chlorowych

Można używać je-
dynie odplamiaczy 

tlenowych Nie 
chlorować

Nie wybielać

Prasowanie w 
wysokiej 

temperaturze
(max. 200 

stopni)

Prasowanie w 
średniej

temperaturze
(max. 150 

stopni)

Prasowanie w 
niskiej tempe-

raturze
(max. 110 

stopni)

Nie prasować

Suszenie w sus-
zarce bębnowej 

w normalnej 
temperaturze

Suszenie 
w suszarce 
bębnowej
w niskiej 

temperaturze

Nie suszyć 
w suszarce 
bebnowej



COLOURSSIZES, QUALITY & CARE

purple

pop-orange

signal-redberry

terra

light-pink

oleander

rose pink

grapemagenta

light-berry tomato

burgundy

ink

Powtarzalnośc kolorów
Ze względu na różne właściwości tkanin 
i materiałów wystąpić mogą nieznaczne 
różnice kolorystyczne. 
Niewielkie różnice w kolorach pojawić 
się mogą również w obrębie rozmiarów 
dla danego modelu i muszą zostać 
zaakceptowane.

charcoal

grey-melange

khaki

ash sports-grey

dark-grey

grey-heatherlight-grey

olive dusty-olive

sky-blue

cool-grey

graphite

silver

mid-grey

mud

light-blue

light-green

ocean

mint

anthracite

carbon

lime-green frog grass

irish-green dark-green

navy

cobalt

aubergine

petrol

anthracite-melange black

chalk stone fluorescent-yellow

fluorescent-orange dark-orangeorange

aqua royal

turquoise

lilac dark-royal

azur

acid-yellow

caribbean-blue

glacier-blue

camel

irish-green

white off-white

acid-yellow

light-yellow

gold-yellow

spring-green

dusty-green-melange racing-green

simply-green

carbon-melange

bleu

turquoise-melangepacific navy-melange

horizon-blue

lavasteel-grey

light-melange

coffeemaroon-melangegranite

dark-melange

carmine-red-melange

wine-melangegrenadine

forest-green

bordeaux

dark-olive

dark-red

natural

wine

yellow-melange

orange-melange

red-melange

green-melange

dark-denim-melangelight-denim-melange

black-melange

denim

beige

dark-denimlight-denimdenim-melange

grey

fluo-orange

fluo-yellow

sand

fluo-green

sunny-lime

light-red

plumpink-melange

pine-green

kiwi-melange

caribbean-green

ivory

beige-melange macaroon caramel nougat dark-browndark-khaki

dark-navy

taupe

blue-water

lagoonatlantic

indian-redchili

dark-purple

royal-melange blue-melange

coal-black

chocolate
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Pantone: 295 C
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