
Im Frotery



Značka ručníků, osušek a županů FROTERY® je zárukou kvality materiálu, funkčnosti a originálního 
designu, na kterém se můžete podílet i vy. FROTERY® nabízí produkty vysoké gramáže, díky níž 
jsou ručníky a osušky výjimečně savé a hebké na dotek. Pestrost barev produktů, široký výběr z 
technologií brandingu a neomezené možnosti využití, z nich dělají nestárnoucí reklamní dárky.
 
Prestiž značky neurčuje pouze kvalita produktů, ale i hodnota příběhu, který produkty díky vám 
získají. Svojí důvěrou ve značku, dáváte FROTERY® možnost vytvářet další originální reklamní dárky, 
které zůstávají moderní, i když se vše okolo mění a stárne.

V-Label je mezinárodně 
uznávaný registrovaný symbol 
označování veganských 
a vegetariánských produktů 
a služeb. Pomoci známky 
V-Label podporují společnosti 
transparentnost.

I‘m Frotery, towel with your story

OEKO-TEX CERTIFIKÁT: 
Mezinárodní ekologický 
certifikát textilního zboží, 
vyráběného pouze ze 
zdravotně nezávadných 
materiálů. 
Produkty Kategorie II.

EKO-KOM: Jsme součástí 
celorepublikového systému, 
který zajišťuje třídění, recyklaci 
a využití obalového odpadu na 
kvalitní evropské úrovni.

Certifikáty
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    TECHNOLOGIE

HOT STAMPING

Vytlačení motivu z 
nahřáté raznice na 
produkt.

TISK DO PLOCHY

Přenos motivu 
vysokou teplotou v 
sublimačním lisu na 
produkt.

LABEL

Etiketa s logem, 
popisem materiálu
a údržby našitá do 
lemu produktu.

TISK DO BORDURY

Přenos motivu 
vysokou teplotou v 
sublimačním lisu do 
polyesterové bordury.

VÝŠIVKA            

Vyšití vícebarevného 
motivu vyšívacím 
strojem na produkt.

UDRŽITELNÉ

NOVINKA

NOVÁ BARVA

NOVINKA

DIGITÁLNÍ TISK            

Tisk přímým 
vstřikováním na textil.

GRAVÍROVÁNÍ 
LASEREM            
Vypálení stopy 
paprskem laseru do 
textilního i jiného 
materiálu.

NOVÁ VELIKOST



Materiál:
100% Soflex® 
bavlna

Velikost:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Gramáž:
600 g/m² 

Balení: 
50 x 100 cm - 35 ks 
70 x 140 cm - 20 ks

BRILLIANT

Nejluxusnější řada ručníků a osušek vyrobená z 
jemné bavlněné příze Soflex® vyniká vysokou gra-
máží 600 g/m2, která je zárukou jemnosti a vysoké 
savosti produktů. Elegantní design tvoří pět jem-
ných proužků vyrobených kombinací žinylky 
a lesklé příze vetkané také do lemů ručníků 
a osušek. Poutko v barvě ručníku.

Vhodné technologie brandingu:

Výšivka, Label

SKLADEM
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white

berry

lime

light blue

deep sea

petrol

walnut

IN STOCK

silver

graphite

    SKLADEM
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Materiál:
60% Bambus 
40% Bavlna

Velikost:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Gramáž:
530 g/m² 

Balení: 
50 x 100 cm - 50 ks 
70 x 140 cm - 25 ks

BAMBOO

Ručníky a osušky této řady vynikají kombinací 
bavlněného a bambusového materiálu. Bambuso-
vá vlákna dodají produktům specifické vlastnosti 
jako je lesk, antibakteriální schopnosti a vysoká 
savost. Přírodní tóny harmonizují se vzorem tvoře-
ným z jemných kostiček vetkaných do lemů 
a ozdobných bordur. Poutko v barvě ručníku.

Vhodné technologie brandingu:

Výšivka, Label

SKLADEM
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white

natural

walnut

silver

avocado

denim

IN STOCK   SKLADEM

ruby
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Materiál:
100% Ring spun bavlna

Velikost:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Gramáž:
500 g/m²

Balení: 
50 x 100 cm - 50 ks 
70 x 140 cm - 25 ks 

DELUXE

Kvalitní bavlněné ručníky a osušky jsou specific-
ké 10 cm širokou žinylkovou bordurou. Speciálně 
tkaná žinylková nit vytváří po celém povrchu bor-
dury jemné chloupky na dotek podobné sametu. 
Právě široká bordura nabízí ideální prostor, kam 
umístit vyšitím logo.

Vhodné technologie brandingu:

Výšivka, Label

SKLADEM
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white

apple green

royal

light blue

dark blue

silver

graphite

red

black

turquoise

IN STOCK    SKLADEM
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Materiál:
100% Bavlna

Velikost:
30 x 50 cm 
50 x 100 cm
70 x 140 cm
80 x 180 cm *

Gramáž:
400 g/m²

Balení: 
30 x 50 cm - 200 ks
50 x 100 cm - 60 ks 
70 x 140 cm - 25 ks
80 x 180 cm - 18 ks 

ELITERY

Díky novému způsobu spřádání a šetrnému 
barvení bavlny jsou ručníky a osušky této řady 
nadýchanější a savější i při gramáži 400 gms. 
Jednoduchý, přitom zajímavý design tvoří širší 
lemy, pět ozdobných proužků na kratších stranách 
produktu a bavlněné poutko. Nejširší výběr barev 
ručníků a osušek najdete právě v této řadě. 

Vhodné technologie brandingu:

Výšivka, Label

SKLADEM
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white *  

natural 

dark yellow

orange

red *

deep sea *

royal *

sky blue

grass green

apple green

caramel

silver *

graphite *

black

IN STOCK    SKLADEM
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Materiál:
100% Ring spun bavlna, 
 9 cm široká PES bordura  

Velikost:
30 x 50 cm *
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Gramáž:
400 g/m² 

Balení: 
30 x 50 cm - 200 ks 
50 x 100 cm - 60 ks 
70 x 140 cm - 25 ks 

PRINT

První řada ručníků a osušek vhodná pro branding 
sublimační technologií tisku. Bavlněné ručníky 
a osušky mají 9 cm široký pruh polyesterové bor-
dury, do kterého lze tisknout reklamní motivy. 
Základní nabídka světlých, tmavých i pastelových 
odstínů uspokojí poptávku po reklamních dárcích 
ve firemních barvách.

Vhodné technologie brandingu:

Sublimační tisk do bordury, Výšivka, Label

SKLADEM
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white *

dark yellow

apple green

royal

light blue

dark blue

silver

graphite

black *

red

magenta

orange

IN STOCK

dark green

    SKLADEM
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Materiál:
přední strana100% 
polyester pro tisk,
zadní strana 100%
bavlna

Velikost:
30 x 50 cm
50 x 100 cm
70 x 140 cm
95 x 180 cm

Gramáž:
400 g/m² 

Balení: 
30 x 50 cm - 210 ks 
50 x 100 cm - 70 ks 
70 x 140 cm - 40 ks
95 x 180 cm -  20 ks

IMAGE

Ručníky a osušky vhodné pro celoplošný subli-
mační tisk. Polyesterová strana ručníku s natiš-
těným motivem je hebká na dotek. Druhá, bílá 
strana z bavlny zajistí výbornou savost produktu. 
Obraz vytvořený sublimací dosahuje fotografické 
kvality a zůstává zachován i po opakovaném praní. 

Vhodné technologie brandingu:

Sublimační tisk do plochy, Výšivka, Label

SKLADEM
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IN STOCK

white

tisk

    SKLADEM
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Materiál:
80% Polyester 
20% Polyamid

Velikost:
30 x 50 cm
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Gramáž:
200 g/m² 

Balení: 
30 x 50 cm - 250 ks 
50 x 100 cm - 100 ks 
70 x 140 cm - 60 ks 

MICROTECH

Rychleschnoucí ručníky a osušky vyrobené z mi-
krovláken jsou velice oblíbené na cestování a při 
sportu. I přes tenkost materiálu vynikají savostí 
a umožňují nejširší výběr z technologií brandingu.

Vhodné technologie brandingu:

Hot stamping, Sublimační tisk do plochy, Tisk 
barvou do barvy, Oboustranný tisk, Výšivka, 
Label, Transferový tisk, Gravírování laserem

Možné doplňky k produktu:

Gumičky, Mesh bag, Karabina pro vytvoření 
golfového ručníku

SKLADEM
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white

red

apple green

royal

deep sea

graphite

black

neon yellow

IN STOCK

orange 

    SKLADEM

neon pink

NOVÁ BARVA
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Materiál:
100% Bavlna

Velikost:
40 x 48 cm

Balení: 
40 x 48 cm - 100 ks

GOLF

Speciální edice ručníků navržená jako nezbytná 
součást golfové výbavy. Savé ručníky z vrchní stra-
ny z bavlněného veluru mají zastřižená a zjemně-
ná vlákna, která jsou sametová na dotek. Ručníky 
mají kovové oko, díky kterému je pomocí karabiny 
uchytíte na golfový bag.

Vhodné technologie brandingu:

Výšivka, Label

SKLADEM
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silver

red

dark green

dark blue

black

IN STOCK    SKLADEM
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Materiál:
50% Polyester 
50% Cooling yarn

Velikost:
30 x 100 cm

Gramáž:
160 g/m²

Balení: 
30 x 100 cm - 50 ks 

COOLING

Chladící ručník je vyrobený ze speciální chladící 
příze cooling yarn, která zadržuje vodu a tím ucho-
vává nízkou teplotu namočeného ručníku. Dochá-
zí tak k dlouhotrvajícímu chladícímu účinku. 
Ručníky dodáváme v praktickém uzavíratelném 
obalu, na který je možné umístit branding etike-
tou.

Vhodné technologie brandingu:

Label, Etiketa na uzavíratelném obalu s víčkem s 
karabinou, Sublimační tisk do plochy, Tisk barvou 
do barvy, Oboustranný tisk

SKLADEM
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electric green

cobalt blue

ice blue

IN STOCK

purple

    SKLADEM

white
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Materiál:
100% Bavlna,
10 cm široká PES bordura 

Velikost:
90 x 40 cm

Gramáž:
400 g/m²

Balení: 
40 x 90 cm - 60 ks

FITNESS

Bavlněné ručníky s 10 cm širokou polyesterovou 
bordurou vhodnou pro sublimační tisk jsou revo-
luční vychytávkou pro cvičení ve fitness. Díky vel-
ké zadní kapse lze ručník navléknout na opěradlo 
cvičební lavice tak, aby při cvičení nesklouzl. Sou-
částí ručníku je malá kapsička na zip, praktická pro 
uložení telefonu a klíčku od skříňky.

Vhodné technologie brandingu:

Sublimační tisk do bordury, Výšivka, Label

SKLADEM
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silver

IN STOCK    SKLADEM
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Materiál:
100% Bavlna

Velikost:
80 x 180 cm

Gramáž:
450 g/m² 

Balení: 
80 x 180 cm - 15 ks 

BEACH 
TOWEL

Extra velké plážové osušky celé vyrobené z kvalitní 
bavlny pohodlně přehodíte přes plážové lehátko 
nebo rozprostřete na písku, travnatém koupališti 
nebo u bazénu. 

Vhodné technologie brandingu:

Výšivka, Label

SKLADEM
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white

light blue

dark blue

graphite

IN STOCK    SKLADEM
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Materiál:
100% Biobavlna

Velikost:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Gramáž:
450 g/m² 

Balení: 
50 x 100 cm - 50 ks 
70 x 140 cm - 25 ks 

Certifikáty: 
VEGAN

WEGO

WEGO ručníky a osušky jsou vyrobené z přírodní 
organické (bio) bavlny. Bio bavlna je vypěstovaná 
bez použití syntetických chemických pesticidů, 
herbicidů a hnojiv, které jsou nahrazeny přírodní-
mi metodami. Řada WEGO splňuje přísné etické a 
ekologické požadavky pro získání certifikátu Glo-
bal Organic Textile Standard (GOTS), který zajišťuje 
přísnou kontrolu výroby bio textilie od pěstování, 
zpracování, balení až po distribuci.

Vhodné technologie brandingu:

Výšivka, Label

SKLADEM UDRŽITELNÉ
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silica

citrin

nefrit

achat

IN STOCK    SKLADEM

aquamarin
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Materiál:
vnitřní strana 100% 
bavlna,
vnější strana 100% PES 
mikrovlákno

Velikost:
XS, S, M, L, XL, XXL

Gramáž:
290 g/m² 

Balení: 
8 - 10 ks  

TWINS

Luxusní župany se šálovým límcem a výrazným 
lemem na okrajích límce a rukávů jsou z vnější 
strany vyrobené z polyesterových vláken sameto-
vě měkkých na dotek. Vnitřní strana je vyrobena z 
kvalitního bavlněného materiálu. Vkusná je i kom-
binace bílé a šedé barvy, módní pásek a stylové 
kapsy.

Vhodné technologie brandingu:

Výšivka, Label

SKLADEM
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white

graphite

IN STOCK    SKLADEM
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EXCLUSIVE

Základní řada froté županů klasického střihu 
v délce pod kolena, šálovým límcem, dvěma 
kapsami a páskem. Tyto bavlněné župany býva-
jí často používány jako hotelové župany nebo 
župany do wellness.

Vhodné technologie brandingu:

Výšivka, Label

SKLADEM

Materiál:
100% Bavlna

Velikost:
S, M, L, XL, XXL

Gramáž:
380 g/m² 

Balení: 
8 - 10 ks  
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white

IN STOCK    SKLADEM
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Materiál:
100% Bavlna 

Velikost:
50 x 70 cm

Gramáž:
240 g/m² 

Balení: 
500 ks  

KITCHEN 
TOWEL

Vaflové kuchyňské utěrky vyrobené z kvalitní bavl-
ny jsou měkké a savé. Bavlna je jemná, ale zároveň 
odolná. Utěrky nepouští vlákna a jsou vhodné pro 
branding výšivkou.

Vhodné technologie brandingu:

Výšivka, Label

SKLADEM
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white

    SKLADEM

natural 
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SUBLISTEP

Rohož / kobereček je vhodný pro sublimační tisk 
na vrchní světlou stranu produktu. Tisk je stálý, 
odolný vůči oděru. Druhá spodní strana je šedá 
s protiskluzovými tečkami. Sublistep je lehký, 
přenosný a lze jej snadno vyčistit. Vhodný pro ven-
kovní i vnitřní využití.

Technologie brandingu:

Sublimační tisk do plochy

SKLADEM

Materiál:
100% Polyester

Velikost:
60 x 40 cm

Gramáž:
1050 g/m² 

Balení: 
50 ks 
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white

    SKLADEM

tisk
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BRANDING

36



Pomáháme firmám šířit jejich příběhy a reklamní 
sdělení. Branding vytváří vizuální podobu firmy 
i značky a tím vzniká její osobitý příběh. Produkty 
označené firemním logem jsou více osobní a mají 
tak větší hodnotu. Ručníky, osušky a župany 
FROTERY® dokážeme zhodnotit devíti základními 
technologiemi brandingu.

- VÝŠIVKA
- HOT STAMPING
- TISK DO BORDURY
- TISK DO PLOCHY
- OBOUSTRANNÝ TISK
- TISK BARVOU DO BARVY
- DIGITÁLNÍ TISK
- GRAVÍROVÁNÍ LASEREM
- LABEL

    BRANDING

BR
AN

DI
NG
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BRANDING

VÝŠIVKA

Výšivka je velice elegantní, osobní a nejtrvanlivější 
forma brandingu. 
Vyšíváme na nejkvalitnějších a nejmodernějších 
vícehlavých vyšívacích automatech. Maximální 
rozměr strojní výšivky je 45 x 25 cm, při kterém 
může být použito až 15 barevných nití.

Lze aplikovat na produkty řady:

Brilliant, Bamboo, Deluxe, Elitery, Print, Golf, Beach 
towel, Microtech, Fitness, Wego, Twins, Exclusive, 
Kitchen towel
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    BRANDING
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BRANDING

HOT
STAMPING

Horká ražba je moderní a decentní technologií 
brandingu. Vybraný motiv připravený na nahřáté 
raznici se vytlačí vlivem vysoké teploty a tlaku do 
ručníku nebo osušky. Velkou výhodou je rychlost 
celého procesu.

Lze aplikovat na produkty řady:

Microtech
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    BRANDING

41



BRANDING

TISK DO
BORDURY

Reklamní motiv vytištěný na sublimační papír se 
vysokou teplotou v sublimačním lisu přenese do 
natkaného 9 cm širokého polyesterového pruhu 
bavlněného ručníku. Obraz fotografické kvality 
zůstává zachován i při opakovaném praní.

Lze aplikovat na produkty řady:

Print, Fitness
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    BRANDING
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BRANDING

TISK DO
PLOCHY

Plnobarevné motivy natisknuté do plochy ručníku 
nebo osušky sublimační technologií dosahují fo-
tografické kvality obrazu. 
Reklamní motiv vytištěný na sublimační papír se 
vysokou teplotou v sublimačním lisu přenese na 
celou plochu ručníku nebo osušky. 

Lze aplikovat na produkty řady:

Image, Microtech, Cooling, Sublistep
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    BRANDING
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BRANDING

OBOUSTRANNÝ
TISK

Reklamní motiv vytištěný na sublimační papír lze 
technologií kalandrování přenést na celou plo-
chu vrchní i spodní strany polyesterového ručníku 
nebo osušky. 

Lze aplikovat na produkty řady:

Microtech, Cooling
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    BRANDING
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BRANDING

TISK BARVOU 
DO BARVY

Při této metodě se netiskne na bílý základ pro-
duktu, nýbrž na barevný ručník nebo osušku. Aby 
potisk na barevném produktu vynikl, je zvolený 
odstín tisku tmavší, než je základní barva ručníku 
nebo osušky.

Lze aplikovat na produkty řady:

Microtech, Cooling
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    BRANDING

49



BRANDING

DIGITÁLNÍ
TISK

Při tisku motivů je inkoustová barva nanášená pří-
mým vstřikováním na textil. Výsledný tisk je jemný 
na dotek, odolný vůči seprání a má fotografickou 
kvalitu. Výhodou digitální technologie je tisk do 
nejmenších detailů, tisk barevných přechodů 
a stínování.

Lze aplikovat na produkty:

Bavlněný textil

NOVINKA
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    BRANDING
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BRANDING

GRAVÍROVÁNÍ 
LASEREM

Gravírování je velmi přesná a rychlá metoda, 
kterou lze vypálit loga nebo ornamenty ne-
jen na textil. Při gravírování dochází k vypálení 
stopy paprskem laseru do materiálu. Můžeme 
ovlivnit hloubku tohoto gravírování a výsledný 
vizuální dojem.

Lze aplikovat na produkty řady:

Microtech

NOVINKA
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    BRANDING
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BRANDING

LABEL

Label nebo také etiketa je jednoduchý způsob, jak 
označit hotový výrobek firemním logem, popisem 
materiálu a údržby. Label může být našitý do lemu 
ručníku a sloužit zároveň jako poutko. Poutka mo-
hou být tištěná nebo vícebarevná vetkávaná v růz-
ných velikostech.

Lze aplikovat na produkty řady:

Brilliant, Bamboo, Deluxe, Elitery, Print, Image, 
Golf, Beach towel, Microtech, Cooling towel, 
Fitness, Wego, Twins, Exclusive, Kitchen towel
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    BRANDING
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NA MÍRU
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Zakázková výroba dává prostor pro firemní kreati-
vu. Umožňuje objednat si speciální produkt, který
bude vyroben přímo na míru podle konkrétního 
zadání. Dává možnost zvolit si vlastní barvy, gra-
máž, střih, velikost i technologii brandingu. 
V rámci naší zakázkové výroby nabízíme tyto pro-
dukty a technologie brandingu:

- BAREVNÉ VETKÁVÁNÍ
- PLASTICKÉ VETKÁVÁNÍ
- VETKÁVÁNÍ DO BORDURY
- VETKÁVÁNÍ ŽINYLKOU
- REKLAMNÍ SET – OSUŠKA, ŽUPAN, PANTOFLE
- HOTELOVÝ PROGRAM – RUČNÍK, ŽUPAN, 
  PANTOFLE, KOUPELNOVÁ PŘEDLOŽKA
- KULATÝ RUČNÍK
- WELLNESS KILTY
- HAMMAM
- DĚTSKÝ PROGRAM

    NA MÍRU

NA
 M

ÍR
U
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NA MÍRU

Při technologii barevného vetkávání se v jednom 
pruhu mohou potkat jen dvě barvy. Výsledný 
vetkaný motiv je na rubové straně zrcadlově pře-
vrácenou kopií motivu vetkaného v lícní straně. 
Dvoubarevné vetkávání je vhodné pro velké moti-
vy bez drobných detailů umístěné do celé plochy 
ručníku nebo osušky. Vícebarevné vetkávání je 
možné, ale je potřeba respektovat pravidlo rozdě-
lení.

BAREVNÉ 
VETKÁVÁNÍ
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    NA MÍRU
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Při vetkávání motivu do jednobarevné plochy 
ručníku a osušky metodou plastického vetkávání 
vzniká na vrchní straně froté vzor bez smyčky, kte-
rá je v místě vzoru protažená na druhou stranu os-
novy, kde tak dojde ke zdvojení smyčky. Výsledný 
motiv působí jako reliéf, který vystupuje z plochy 
ručníku a osušky. 

PLASTICKÉ  
VETKÁVÁNÍ

NA MÍRU
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    NA MÍRU
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Technologie vetkávání do bordury umožňuje 
vetkat vícebarevný motiv do libovolně širokého 
pásu (bordury) na ručníku nebo osušce. Příze pří 
této technologii není ve smyčce, a proto lze do 
bordury přidat i další barvy. Vetkávání do bordury 
je vhodné pro vícebarevné motivy s jemnějšími 
detaily, které v borduře vyniknou.

VETKÁVÁNÍ 
DO BORDURY

NA MÍRU
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    NA MÍRU
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Vetkávat žinylkovou přízí je možné do bordury 
ručníku nebo osušky. Vetkaný motiv je vystouplý 
podobně jako při plastickém vetkávání. Vlivem 
žinylky je ručník nebo osuška v místě brandingu 
sametový na dotek. 

VETKÁVÁNÍ 
ŽINYLKOU

NA MÍRU
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    NA MÍRU
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Při výrobě setu se výsledný balíček odvíjí zcela od 
vašeho zadání. Set většinou obsahuje župan, ruč-
ník/osušku a pantofle, ale záleží na vašem výběru. 
Můžete si určit rozměry, barvy i gramáž produktů 
a technologii, kterou chcete pro výrobu reklamní-
ho setu použít.  

SET

NA MÍRU
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Hotelový provoz klade vysoké nároky na kvalitu 
a odolnost froté ručníků, osušek, pantoflí a koupel-
nových předložek, které dokážeme v rámci zakáz-
kové výroby splnit. Nejčastějším brandingem této 
řady je výšivka nebo plastické vetkávání s názvem 
hotelového nebo wellness komplexu. 

HOTELOVÝ 
PROGRAM

NA MÍRU
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NA MÍRU

Neobvyklý, originální střih ručníku, který zaujme. 
Kulatý ručník tvoří z vrchní strany polyesterové 
vlákno vhodné pro sublimační tisk různobarev-
ných motivů. Spodní strana vyrobená z kvalitní 
bavlny má vynikající savé vlastnosti. Okraj ručníku 
lze doplnit vkusnými třásněmi.

KULATÝ
RUČNÍK
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    NA MÍRU
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NA MÍRU

Hammam plážové ručníky a osušky dokážeme 
vyrobit čistě bavlněné bez proužků a bez bordury 
nebo z jedné strany z bavlněného a z druhé strany 
z polyesterového materiálu. Hammamy nabízíme 
také v kombinaci s technologií vetkávání do bor-
dury, plastického vetkávání a potisku. Na okraje 
produktu je možné přidat uzlíky nebo třásně.

HAMMAM
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NA MÍRU

Praktické froté saunové kilty se suchým zipem na-
šitým v horní části kiltu vyrábíme v dámské i pán-
ské variantě. Kilt může být opatřen kapsami 
a nejčastější formou brandingu na kiltu je výšivka.

WELLNESS 
KILT
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    NA MÍRU
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NA MÍRU

V rámci dětského sortimentu nabízíme froté bryn-
dáky čistě bílé s výšivkou na zavazování nebo
bryndáky z jedné strany potištěné sublimačním 
tiskem se zapínáním na suchý zip.

Dětskou froté osušku s jednoduchou nebo dvoji-
tou kapucí trojúhelníkového tvaru. Při brandingu
výšivkou doporučujeme dvojitou kapuci, aby ne-
došlo k poškrábání čela dítěte o výšivku. Jedno-
duchá kapuce může být vyrobena z jedné strany 
z polyesteru, který umožní sublimační tisk na ka-
puci.

Dětská žínka má poutko na pověšení a je možné 
na ni vyšívat.

DĚTSKÝ
PROGRAM
Dětské pončo může být vyrobené z jedné strany 
z bavlněného a z druhé strany z polyesterového
materiálu nebo z coral fleece materiálu. Pončo 
může mít přidané i ouška nebo ocásek.
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BALENÍ
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- SÁČEK S MAŠLÍ
- LISOVÁNÍ
- FROTERY BOX
- MAXI A MINI BOX
- MESH BAG
- ORGANZA SÁČEK
- PAPÍROVÝ PŘEBAL

Kouzlo se skrývá v detailu, a proto se vyplatí froté 
dárek vhodně zabalit. V naší nabídce najdete sedm
základních způsobů balení.

    BALENÍ

BA
LE

NÍ
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SÁČEK S MAŠLÍ
Polyesterový sáček s mašlí pro balení ručníků a osušek.

BALENÍ
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LISOVÁNÍ
Vhodné pro produkty ze 100% bavlny. Nevhodné pro řady 
Print, Microtech a Image.

    BALENÍ
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FROTERY BOX
Vyrobený z ekologické vlnité lepenky. Z vnější strany je box 

hladký s designovými okénky.

BALENÍ
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MAXI A MINI BOXY
Vyrobené z ekologické vlnité lepenky v barvě natural nebo 
bílé. Dvě velikosti.

    BALENÍ
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BALENÍ

MESH BAG
Vzdušný polyesterový síťovaný sáček pro Microtech.

Rozměr: 17x25cm
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ORGANZA SÁČEK
100% polyester se saténovou šňůrkou o šíři 1 cm na uzavření 
sáčku, stříbrná barva.
Rozměry: 
26 x 41cm ručníky / 33 x 54cm set / 37 x 61cm župan

    BALENÍ
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PAPÍROVÝ PŘEBAL
Papírový pásek s možností tisku reklamního sdělení. Různé 

materiály i rozměry podle potřeby zákazníka.

BALENÍ
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ELASTICKÁ GUMIČKA
Doplněk k produktu Microtech. Slouží k upevnění ručníku/
osušky při srolování i jako poutko. Lze kombinovat různé 
barvy gumiček s ručníky/osuškami.

    DOPLŇKY
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ROZMĚRY & MATERIÁL

BAVLNA
Savé, jemné, přitom pevné vlákno získané 
ze semen keře bavlníku.

BAMBUS
Textilní surovina získaná ze stonku bambu-
su ekologicky šetrným procesem. 

POLYESTER
Syntetický materiál odolný vůči povětrnosti 
a mikroorganismům, který rychle schne.

POLYAMID
Vysoce prodyšný materiál vyráběný zpraco-
váním plastů. 

COOLING YARN
Chladící příze vyrobená z polyetylénu, od-
vádí teplo a je odolná vůči opotřebení.

Přírodní materiály Syntetické materiály

ORGANIC
Přírodní (bio)bavlna vypěstovaná bez 
použití syntetických chemických pesticidů, 
herbicidů a hnojiv.
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white
0100
Pantone Trans. 
White

silver
9595
Pantone 429

graphite
8430
Pantone 7540

black
9951
Pantone Black

deep Sea
5951
Pantone 2767

dark blue
5851
Pantone 654

caramel
7521
Pantone 7566

light blue
5353
Pantone 7453

sky blue 
5605
Pantone 3135

turquoise 
5510
Pantone 312

royal
5751
Pantone 2935

cobalt blue
5358
Pantone 287

cream
1155
Pantone 7499

lime
6360
Pantone 366

denim
5757
Pantone 2374

ice blue 
5258
Pantone 2191

petrol
6965
Pantone 3165

violet
4851
Pantone Violet

natural
1986
Pantone 7506

avocado
6676
Pantone 576

apple green
6510
Pantone 368

electric green
6558
Pantone 375

grass green
6850
Pantone 356

burgundy
3810
Pantone 202

walnut
8529
Pantone 7530

chocolate
7086
Pantone 7596

neon yellow
1769
Pantone 809

neon pink
3969
Pantone 812

magenta
3773
Pantone Rhoda. Red

sand
1510
Pantone 720

orange
2551
Pantone 1505

dark yellow
1752
Pantone 122

red
3551
Pantone 199

berry
3710
Pantone 221

ruby
6970
Pantone 1815

purple
3375
Pantone 674

silica
1121
Pantone 9140

achat
8121
Pantone Warm
Gray 8

citrin
2121
Pantone 7407

nefrit
6721
Pantone 7537

aquamarin
5151
Pantone 2707
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