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WHY WITH US

1) Podporujeme své partnery silnou skladovou zásobou dostupnou on-line 2) Vyrábíme
in-house a díky tomu dodržujeme termíny i dohodnuté parametry objednávky
3) Obsluhujeme jednotlivce stejně jako nadnárodní řetězce napříč Evropou
4) Dodáváme firemní dárky „na klíč“ 5) Soustředíme se na kvalitu, naše odezva je
rychlá, řešíme případné komplikace, komunikujeme 6) Pracujeme s froté výrobky,
zajímáme se o textil, rozumíme Vašim potřebám 7) Máme bohaté zkušenosti a proto se
u nás setkáte s úsměvem a pochopením

1) We support our partners by high stock capacity of towels 2) We work with in-house
production and therefore we keep conditions of order 3) We serve to individual
customers as well as to retails chains all over Europe 4) Tailor made production
5) Focus on the quality, high service and communication 6) We work with terry towels,
concerned about textiles, understand your needs 7) We have large experience and that
is why you meet us with a smile and understanding

INOVACE

INNOVATION

JARO 2006 jako první v Evropě představujeme řadu ručníků a osušek Print
s polyesterovou bordurou do které lze tisknout. Úspěch potvrzuje to, že v průběhu
následujících let zařadila konkurence do své nabídky shodný výrobek. PODZIM 2012
ve světové premiéře zavádíme sublimační tisk do plochy Image - námi vyvinuté řady
ručníků a osušek. ZIMA 2015 začínáme prodávat řadu Brilliant, ve které používáme
zcela nový typ příze pod označením Soflex®. Předností je neobvyklá savost a vyjimečně
vysoká gramáž 600g/m2.

SPRING 2006 as a first one in Europe we introduce towels and bath towels Print line
with polyester bordure, into which is possible to do branding by sublimation printing.
Success confirms that during few years competitors added the same product to their
portfolio. FALL 2012 world premiere of sublimation print into all over of Image line towels and bathtowels developed by us. WINTER 2015 we start sale of Brilliant line
with new type of yarns called Soflex®. The advantage is an extraordinary softness and
high grammage of 600g/m2.

CHYTRÁ REKLAMA NA RUČNÍCÍCH A OSUŠKÁCH

SMART ADVERTISING WITH TOWELS AND BATHTOWELS

1) Tento typ reklamního předmětu se neodmítá 2) Většina obdarovaných začne
ručník nebo osušku používat 3) Při rozdávání není potřeba řešit velikost, pohlaví nebo
jiné preference příjemce 4) Reklamní dárek udělá radost lidem stejně jako zvířecím
mazlíčkům 5) Životnost reklamního dárku se počítá na roky 6) Výrobky jsou vidět
na sportovištích, plážích i ve zdravotnických zařízeních 7) Náklad na jedno „shlédnutí“
reklamního sdělení je velmi nízká (řádově halíře)

1) This type of promotional item is always welcome 2) Most of customers start using
their towel or bathtowel immediately 3) There are no issues with sizes, genders or
others 4) These advertising gifts give pleasure to people 5) In the long term available
with a lasting advertising effect 6) Seen on beaches, in sport enviroments or at medical
cares 7) Cost of „see the advertising message“ on towel is very low (few cents)

Praxe říká:

Last but not least:

Velkou plážovou osušku chce přeci každý!

Everybody wants to have a big beach towel!
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Dodání do 48 hodin zákazníkům z celé Evropy je hlavní
výhodou všech následujících výrobků. Každá barva, rozměr
i design jsou připravené k odběru v dostatečném množství.
Vyberte si z následujících výrobkových řad podle jakosti
(g/m 2) nebo podle ozdobných bordur či střihu županů.
Delivery within 48 hours to customers all around Europe
is main advantage of following items. Each color, size and
design is available by sufficient quantity. Choose your
favorite line by quality (g/m 2) or by design bordures or
bathrobe styles.
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brilliant

pure

bamboo

golf

deluxe

plážová osuška / beach towel

quality

twins

print

velvet

image

exclusive

superwuschel

top
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Materiál / Material:
100% Soflex®
bavlna /
100% Soflex®
cotton

IN STOCK

saffron

2880

salmon

3710

berry

0100

white

6360

lime

6705

lagoon

5353

light blue

5951

deep sea

9595

silver

Rozměry / Size:
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gramáž / Weight:
600 g/m2

výška / height

1996

8430 graphite

600 g/m2

šířka / width
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Řada nejvyšší kvality - novinka ze 100% přírodní bavlny, kterou tvoří jemná příze
Soflex®. Povrch ručníku je měkký a jemný na dotek, přitom zachovává svou maximální savost! Lesklá příze vetkaná do lemů a do pěti jemných proužků kombinovaných se sametovou žinilkou podtrhuje luxusní vzhled této řady. Pevné bavlněné
poutko v barvě doplňuje tento výrobek.

The highest line of quality - novelty of 100% natural cotton which is formed by fine
yarn of Soflex® which has even a higher qualitay than egypt cotton. The terry surface is soft and smooth to the touch, while maintaining its maximum absorbency!
At first sight view outstanding appearance with shining yarn in weaved into five
gently strips. Fixed cotton eyelet is including.
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Materiál / Material:
60% bambus
40% bavlna /
60% bamboo
40% cotton

IN STOCK

Rozměry / Size:
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gramáž / Weight:
530 g/m2

old orange

0100

white

1502

beige

1986

natural

6970

ruby

8529

walnut

výška / height

5084

530 g/m2

šířka / width
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Ručníky a osušky vyrobené z jemné, rychleschnoucí směsi bambusu a bavlny.
Nevtíravý design tvoří jemné kostičky vetkané do lemů a ozdobných bordur.
Nechybí pevné poutko z bavlněné šňůrky v barvě ručníku. Přírodní tóny
harmonizují s tímto luxusním výrobkem vhodným do každé koupelny.

The highest quality of towels and bath towels made from soft, quick-drying blend
of bamboo and cotton. Decent design with soft cubes inweaved into end on short
sides and bordure stripes. Solid cotton hanger in same color for easy daily using.
Natural colors harmonize with this luxurious product, which is suitable as gift to
any bathroom.
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Materiál / Material:
100% Ring spun bavlna /
100% Ring spun cotton

IN STOCK

light blue

0100

white

1752

dark yellow

6510

apple green

5851

dark blue

5751

royal

9951

black

5510

turquoise

Gramáž / Weight:
500 g/m2

výška / height

5353

Rozměry / Size:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

8430 graphite
3551

red

500 g/m2

šířka / width
Luxusní řada s natkanou 10 cm širokou žinilkovou bordurou na spodním konci
froté. Žinilková nit vytváři na celém svém povrchu jemné chloupky podobné
sametu a vytváří tím ideální podklad pro vaše logo.
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Luxury line with chenille 10 cm wide bordure on bottom part. Suitable especially
for embroidery. Chenille yarns create gently surface similar to velvet, which is ideal
background to your logo.
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Materiál / Material:
100% Ring spun bavlna /
100% Ring spun cotton

IN STOCK
white
cream
light yellow
sand
light blue
light grey
dark yellow
orange
lila
turquoise
magenta
red
burgundy
royal
navy
apple green
dark green
chocolate
graphit
black

Rozměry / Size:
30 x 50 cm*
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Rozměry předložky /
Size bathmat:
50 x 70 cm

výška / height

0100*
1155*
1353
1510
5353*
9253
1752*
2551*
4341
5510
3773
3551*
3810
5751*
5851*
6510*
6851
7086*
8430*
9951*

Gramáž / Weight:
400 g/m2 (předložka
700 g/m2 / bathmat
700 g/m2)

400 g/m2

šířka / width
Základní řada s nejširší barevnou škálou na trhu, která vyhoví i těm
nejnáročnějším požadavkům na reklamní froté. Charakteristickým prvkem jsou
dva jemné proužky na obou koncích ručníků a osušek.
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Standard line of terry towels and bath towels with the widest range of colors on
market, which meets the most demanding requirements to promotional towels.
The characteristic features are two strips at both ends of towels and bath towels.
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IN STOCK

6851

dark green

5353

light blue

1752

dark yellow

0100* white
dark blue

Rozměry / Size:
30 x 50 cm*
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gramáž / Weight:
400 g/m2

výška / height

5851

Materiál / Material:
100% Ring spun
bavlna + 9 cm široká
PES bordura /
100% Ring spun
cotton + 9 cm wide
PES border

8430 graphite
9951

black

5751

royal

3773

magenta

3551

red

6510

apple green

400 g/m2

šířka / width
Řada froté vyrobená speciálně pro sublimační tisk. Sublimací přenášíme
plnobarevnou předlohu do plochy bílé polyesterové bordury za teploty cca
200°C a tlaku lisu.
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Special line of terry towels and bath towels made for sublimation print, white
polyester bordure. Sublimation print transfer full color pattern under temperatures
of about 200°C and pressure the press into the border.
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Materiál / Material:
Pohledová strana
pro tisk 100% polyester,
rubová strana 100%
bavlna / front side 100%
polyester for printing,
back side 100% cotton

IN STOCK

Rozměry / Size:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

0100

výška / height

Gramáž / Weight:
400 g/m2

white

400 g/m2

šířka / width
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Osušky a ručníky vyvinuté speciálně pro tisk do celé plochy. Výrobek v sobě spojuje
vlastnosti bavlněného smyčkového froté a fyzikální schopnosti, která umožňuje tisk do
povrchu polyesterových vláken. Bavlněná strana je určená pro utírání a polyesterová
pro sublimační tisk. Sublimace umožňuje dosáhnout fotografické kvality tisku, který je
odolný vůči mechanickému opotřebení a barva zalisovaná při 200°C odolává praní.

This product combines the excellent properties of cotton terry loop and physical
ability to print into sublimation polyester. Cotton side is intended for wiping
and polyester side for printing. Sublimation print permits to reach foto quality
of printing, which is durable to mechanical wearing and sublimation by 200°C is
resistant to washing.
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IN STOCK

Rozměry / Size:
30 x 50 cm
50 x 100 cm
80 x 150 cm
80 x 200 cm*

Rozměry / Size:
50 x 100 cm
67 x 140 cm
80 x 180 cm*

IN STOCK

Gramáž / Weight:
500 g/m2

Gramáž / Weight:
530g/m2 (700 g/m2
předložka) 530g/m2
(700 g/m2 bathmat)

výška / height

mais
saffron
lime
kiwi
old orange
ruby
viola
berry
cashmere
silver
stone
graphit
ivory
turquoise
lagoon
ketchup
snow
sky
royal
deep sea

Materiál / Material:
100% bavlna /
100% cotton

výška / height

149
145
609
613
158
075*
306
266
713
829
850*
843
017*
194
458
256
001*
414*
496
596

Materiál / Material:
100% bavlna /
100% cotton

530 g/m2

125

sun

256

ketchup

274*

bordeaux

414

sky

545*

royal

499*

navy

829

silver

850*

stone

615*

forest

001*

snow

719*

beige

749*

coffee

500 g/m2

šířka / width
Značkové froté Möve v široké barevné a velikostní škále. Velmi decentně působí
jemné vlnkování na kratších stranách ručníku. Textilní poutko na zavěšení
a vetkávané logo podporují tuto tradiční německou značku. Dodáme do 2 týdnů.
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Terry of brand Möve by wide range of colors and sizes. Gentle ripple looks very
decents on both ends. Textile hanger and weaved label support this traditional
german brand. Delivery by 2 weeks.

šířka / width
Značkové froté Möve je primárně určené do náročných hotelových provozů. Široký
pruh ve spodní části tvoří snížená smyčka a nabízí plochu pro výšívání. Dodáme
do 2 týdnů.

Terry of brand Moeve is directly designed for demanding hotel chains. In the
bottom part is wide bordure for embroidery. Delivery by 2 weeks.
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IN STOCK

Materiál / Material:
100% bavlna /
100% cotton

Materiál / Material:
100% Ring spun bavlna/
100% Ring spun cotton

Povrch / Surface:
oboustranné smyčkové /
jednostranně postřižené
froté / both sides terry /
one side velour

Rozměry / Size:
80 x 180 cm

IN STOCK

Gramáž / Weight:
450 g/m2

Rozměry / Size:
48 x 40 cm

výška / height

výška / height

3551 red
9253 light grey
5851 dark blue
6851 dark green

5851 dark blue
5353 light blue
0100 white
8430 graphite

9951 black

450 g/m2

šířka / width
Ručníky určené k čištění golfových holí, které nemohou chybět na žádném
golfovém bagu.

20

Special towels with metal hook and ring for hanging on the golf bag.

šířka / width
Plážová osuška nemá žádnou borduru a proto doplňuje libovolnou z řad o velký rozměr.

Extension of basic line bath towels by bigger size of beach towel. There are no
bordure, therefore is usable as a set to other towels and bath towels.
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Materiál / Material:
uvnitř 100% bavlna a PES
mikrovlákno z vnější strany /
inside 100% cotton,
outside 100%
PES microfiber

IN STOCK

Materiál / Material:
100% Ring spun bavlna /
100% Ring spun cotton

IN STOCK

Velikosti / Size:
S, M, L, XL, XXL

Velikosti / Size:
XS, S, M, L,
XL, XXL

8430 graphite
0100 white
0100 white
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Luxusní župan se šálovým límcem a výraznou textilní légou ohraničující okraj límce
a rukávů. Vnější stranu tvoří polyesterová mikrovlákna, která vytváří na dotek
sametový efekt. Z vnitřní strany jsou bavlněné froté smyčky. Exklusivní řada, která
kombinuje barevné provedení bílé a tmavě šedé pro dámy i pány.

Luxury bathrobe with shawl collar style and significant textile piping on the
edge of collar and sleeves. Outside material from polyester microfiber creates
a velvet touch effect. There are terry cotton loops inside. Exclusive line combines
colors of white and graphite for men and women.

Froté župan se šálovým límcem, dvěma kapsami a páskem. Z vnější strany županu
je postřižené froté, které vytváří efekt „sametového“ povrchu. Elegantní a zároveň
luxusní provedení županu.

Terry bathrobe with shawl collar, two pockets and belt. Outside cotton material
creates a velvet touch effect. Elegant and luxury bathrobe as well.
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IN STOCK

Materiál / Material:
100% Ring spun bavlna /
100% Ring spun cotton

Materiál / Material:
100% Ring spun bavlna /
100% Ring spun cotton

Velikosti / Size:
S, M, L, XL, XXL

Velikosti / Size:
S, M, L, XL, XXL

0100 white

Froté župan ze smyčkového froté se šálovým límcem, dvěma kapsami a páskem.
Klasický střih županu v délce pod kolena.

24

IN STOCK

0100 white

Terry bathrobes shawl collar style, two pockets and belt. Classic type of bathrobes
below the knee.

Froté župan ze smyčkového froté ve střihu kimono se dvěma kapsami a páskem.
Základní řada, která vyhoví reklamním účelům stejně jako hotelovému provozu.

Terry bathrobe kimono style, two pockets and belt. Standard line suit to promotion
or wellness.
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VÝŠIVKA

Nabízíme několik možností jak označovat
(=brandovat) hotové froté výrobky. Uváděné
způsoby jsou rychlé, využívají odlišného efektu
reklamního sdělení a jsou různě náročné.
There are several types of branding to towels,
bathtowels and bathrobes. All mentioned
types of branding are quick and ready to use
to all available stock items.

EMBROIDERY

TISK
DO BORDURY
PRINT INTO
BORDURE

TISK
DO PLOCHY

PRINT ALLOVER

POUTKO
ETIKETKA

LABELS, TAGS

26
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Lze aplikovat na /
Can be applied to:

BRANDING

Strojní výšivka je vysoce kvalitní způsob prezentac e motivu
nebo loga na textilní podklad s dlouhou životností. Maximální
rozměr výš ivky určuje vyšívací stroj, který používá v jednom
motivu až 15 stálobarevných nití z viskózy. Výsledek závisí
především na zkušenosti zpracovatele programu pro vyšívací
stroj, na seřízeném vyšívacím stroji a pečlivosti obsluhy.
Kvalitní provedení předlohy
Výroba od jednoho kusu – běžně série od 50 ti kusů
Stálebarevnost výšivky

Brilliant
BamboO deluxE
qualitY diamant
purE golF
beach toweL
TWINS VELVET
EXCLUSIVE
TOP

Embroidery is the most best way of branding designs
or logos on each textile material with long life. Maximum size
of embroidery is determined by embroidery machine, which
can use up to 15 color stability yarns of viscose. The final
result mainly depends on experience of graphic designer,
quality of equipment and service care.
high quality of logo
minimum quantity 1 piece – standard series from 50 pcs
color stability of yarns

28

EMBROIDERY
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Lze aplikovat na /
Can be applied to:

BRANDING

PRINT
Plnobarevný sublimační tisk do předem natkané 9cm
vysoké bordury bavlněného ručníku nebo osušky řady PRINT.
Digitální CMYK tisk je vhodný pro obrázky a loga u kterých
vynikne kvalita detailu. Výsledný tisk do bordury
je stálobarevný i při vysokých teplotách praní.
Fotografická kvalita
Odběr od jednoho kusu
Obě strany jsou použitelné pro utírání
Fullcolor sublimation print to inweaved bordure 9 cm
wide of cotton towel or bathtowel PRINT line. Digital CMYK
print is suitable for pictures and logos with details. Final
product has colorstability even at highest temperatures.
photo quality
minimum quantity 1 pc
both sides good absorbent
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Lze aplikovat na /
Can be applied to:

BRANDING

IMAGE
Plnobarevný sublimační tisk do plochy celé strany ručníku
nebo osušky řady IMAGE. Digitální CMYK tisk je vhodný pro
obrázky a loga u kterých vynikne kvalita detailu. Výsledný
obrázek je stálobarevný i při vysokých teplotách praní.
Fotografická kvalita
Odběr od jednoho kusu
Určeno pro velké tisky nebo tisky na celou plochu
Fullcolor digital sublimation print to allover of polyester part
of towel or bathtowel IMAGE line. Digital print is suitable
for pictures and logos with details. Final product has color
stability even at highest temperatures.
photo quality
minimum quantity 1 pc
suitable for allover prints
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Lze aplikovat na /
Can be applied to:

BRANDING

Velmi jednoduchý a efektní způsob, jak označit hotový
výrobek firemním logem nebo reklamním sloganem.
Etiketa může být přišita v lemu nebo našita jako
nové poutko. K dispozici máme tištěná nebo vetkávaná
vícebarevná poutka v různých velikostech.
Vhodné pro série 100 a více kusů
Výroba včetně konfekce 2 týdny

Brilliant BamboO
deluxE qualitY
PRINt IMAGE
diamant
purE golF
beach toweL
TWINS VELVET
EXCLUSIVE TOP

Very smart and effective way, how to brand a final product
with logo or advertising slogan. The printed or woven label
can be sewn into the hem and/or used as a hanger. There
are printed or inweaved labels available in different sizes.
suitable for series from 100 pcs
production incl. sewing within 2 weeks

34
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Označování výrobků (=brandování) během výroby
je náročné na přípravu a strojní vybavení. Libovolný
z následujících motivů vzniká v průběhu výroby přímo
na tkalcovském stavu a grafické zadání se tak stává
součástí výrobku.

Tailor made production is a challenge
for time management and machine
equipment. Each of following types
of branding is is directly created
during production.

Výrobky na zakázku
charakterizuje především:
používání velkých a výrazných motivů
velké série od jedné předlohy
doba dodání 1-2 měsíce
jedinečnost

Tailor made production
is mainly specified by:
using large and significant artworks
higher quantities of one design
delivery 1 - 2 months
unique
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TAILOR MADE PRODUCTION

Výrazný motiv do celé plochy ručníku nebo
osušky. Nejčastěji se setkáváme s dvoubarevným
provedením ve všech velikostech a pokud
možno vyšších gramážích tak, aby do sebe barvy
neprosvítaly. Vícebarevné žakárové vetkávání musí
respektovat pravidlo „rozdělení do pruhů“ ve kterých
se střídají pouze dva barevné odstíny.
Significant design into all area of towel or bathtowel.
Usually we provide two color jacquard design in
all sizes and higher weights so colors do not show
through each other. Multicolor jacquard inweaving
must respect rule „split into stripes“, which allows
only changing of two colors.
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TAILOR MADE PRODUCTION

Náročnější způsob barevného vetkávání do plochy,
kde třetí barva nevytváří v ploše smyčku. Jedinečný
způsob použití doplňkové barvy tam, kde nestačí
běžné žakárové vetkávání.
More complicated way of jacquard two color
inweaving into all area with additional third color,
which doesn‘t create terry loops but only structure.
Unique way to use additional color if standard two
colors jacquard inweaving isn't enough.

39

TAILOR MADE PRODUCTION
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TAILOR MADE PRODUCTION

Decentní zpracování předlohy provedené
různou délkou smyček z jedné nebo obou stran
froté materiálu.

Vícebarevný motiv s jemnějšími detaily vynikne
v borduře, která neobsahuje smyčky. Velikost,
umístění nebo počet bordur lze přizpůsobit zadání.

Decent type of branding, low lopt creates design,
usable for one side or for both sides as well.

Multicolor inweaving into bordure, gently details
are shown in the bordure, which doesn‘t have terry
loops. Size, position, width and even quantity of
bordure can be managed.
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TAILOR MADE PRODUCTION

Použití žinilkové příze pro vytvoření plastických nápisů
nebo log vynikne v borduře bez smyčky. Žinilka vytváří
sametový efekt a působí příjemně na dotek. Vhodná
je pro menší velikosti písma. Můžeme ji vnímat jako
doplněk k plastickému vetkávání.
Using chenille yarn for making plastic signs or logos
without excelling in the area withou loops, in the
bordure. Chenille creates a velvet effect and act nice
to the touch. It is suitable for smaller font size.
We see it as a complement to the plastic-weaving.
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Dětská osuška
Bryndák
Dětský župan
Vetkávané ponožky
Vetkávané potítko
Sportovní ručník
Rychleschnoucí ručník
Kadeřnická pláštěnka
Kadeřnický turban
Kilt do sauny (pánský/dámský)
Saunový ručník
Pantofle
Plážová taška / osuška
Speciální obaly
Ručník pro psy
Brandování kamínky

Baby towel
Baby bip
Baby bathrobe
Socks with inweaved logo
Wristband with inweaved logo
Sport towel
Outdoor towel
Hairdress towel
Hairdress turban
Sauna kilt
Sauna towel
Slippers
Beach bag / towel
Special packaging
Dog‘s towel
Branding by small plates

a další

and others
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Nechte se inspirovat jak zvýšit hodnotu dárku
i samotného reklamního sdělení. Obal netvoří jen ochranu
proti poškození, ale zásadně se podílí na prvním dojmu.
The following summary should inspire customers to
increase the value of the gift and the actual advertising
message. Packaging is not just protection against damage,
but it‘s a main impression of the gift.
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PACKAGING

PACKAGING

Rozměry / Sizes:
12 x 25 cm
14 x 30 cm
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Nejrůznější typy textilních nebo papírových pásků, které doplňují charakter
dárku a reklamní sdělení. Pásek může být tištěný, vetkávaný nebo v zadané
barvě a provedení. / Different types of textile or paper tapes to complete the
type of gift. Textile tape can be printed or weaved.

Lesklé PE sáčky nebo celofánovou folii převážeme barevnou mašlí, kterou
kombinujeme s barvou výrobku či loga. Lze takto spojit jeden nebo i více výrobků
pod obchodním názvem „bonbon“. / Glossy polybags or cellophane are finished with
colored ribbon. Packaging like a candy or double candy.

Trasparentní PE sáčky se samolepicí chlopní tvoří ochranný obal pro ručně
balené výrobky s viditelným logem. / Transparent polybags with adhesive flap
form protective covering for the hand-packed products with a visible logo.

Transparentní PVC obal ve tvaru válce, který je zakončen zdrhováním na šňůrku.
Malý komín je vhodný pro ručník a velký komín pro osušku. / Transparent PVC
cover by design of stack, with tied ending. Small stack is suitable for towel, big
stack for bath towel.
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Rozměry / Sizes:
25 x 25 x 2,5 cm
25 x 25 x 4 cm
25 x 25 x 10 cm

PACKAGING

PACKAGING

Rozměry / Sizes: 25 x 25 x 10 cm
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Transparentní PVC obal ve tvaru válce se zipem a šňůrkou v horní části. Malá věž
je vhodná pro ručník, velká věž pro osušku. Obal velikostně upravujeme podle
potřeby. / Transparent PVC cover by design of tower with zipper and string at the
top. Small tower is suitable for towel, big tower for bath towel. Possible to produce
in different sizes.

Transparentní PVC ve tvaru kvádru se zipem a rukojetí v horní části obalu. Používaný
box je vhodný pro osušku a dva ručníky nebo pro tři ručníky. Obal velikostně
upravujeme podle potřeby. / Transparent PVC cover in box design with zipper and
hanger at the top. Suitable for bath towel and two towels or three towels. Possible to
produce in different sizes.

Poloprůhledný polyprophylen ve tvaru kufříku s rukojetí. Bezpečné uzavření zajišťují
dva pevné zámky. Velikosti navržené podle nejčastěji používaných výrobků ručník,
osuška nebo set. Materiál kufříku může nahradit průhledná varianta a je také možné
na povrch vícebarevně tisknout. / Milky prophylen cover in suitcase design with handle. Different sizes. Surface of suitcase can be printed in multiple colors.

Brandovaný textil je slisovaný do některého předem připraveného tvaru na hydraulickém
lisu. Následně je z obou stran opatřen tištěným papírovým přebalem a uzavřen smršťovací
fólií. Pro lisování je vhodný výrobek ze 100% bavlny, menšího objemu jakou jsou trička
nebo ručníky. / Suitable textile is compressed to a required design with a hydraulic
press. A colored picture on top and bottom of packing is added. Packing and sealing with
transparent foil follows. Compressing needs the use of 100% cotton material.
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PACKAGING

Obal z ekologické vlnité lepenky pro balení dárkových setů. Ve víku je umístěné průhledné okénko pro vystavení loga nebo vloženého dárku. Rozměry: 27 x 18 x 6 cm
bzw. 37 x 24 x 7 cm. / Packaging s used to create luxury terry sets. There are transparent windows to see logo and products. Sizes: 27 x 18 x 6 cm / 37 x 24 x 7 cm
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textilnireklama.cz
towelinstock.com

