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Szanowni Państwo,
Przygotowaliśmy dla Was zaktualizowany katalog markowych tekstyliów reklamowych Adler na rok 2013. Wybraliśmy to co najlepsze
z naszej kolekcji damskiej, męskiej i dziecięcej, dodając kilka nowych produktów na wiosnę/lato 2013.
Starannie dobraliśmy kolory, fasony oraz odpowiednie materiały abyśmy mogli zaoferować funkcjonalną, wygodną odzież o dobrej
jakości. Katalog w znanym dla Państwa praktycznym formacie pozwoli Wam wybrać odpowiedni produkt podkreślający jego najlepsze
właściwości. Jeśli chcecie zaskoczyć swoich klientów czymś niezwykłym, czego nie ma w naszym katalogu to prosimy o kontakt,
znajdziemy odpowiednie rozwiązanie aby spełnić Państwa oczekiwania.
Każdego roku staramy się wprowadzić coś nowego do naszej oferty. Jesienią 2012 nasza standardowa kolekcja markowej odzieży
reklamowej Adler rozszerzyła się o całkiem nową, luxusową kolekcję pod nazwą Malfini więcej w osobnym katalogu Malfini lub na www.malfini.info.
Mamy nadzieję, że jesteśmy w stanie zaoferować Państwu to co najlepsze. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, sugestie, które
poprowadzą nas jeszcze dalej….
Wasz ADLER team

Ujście nad Łabą – siedziba
Ostrawa – magazyn
Bukareszt - oddział

ISO 9001:2009, 14001:2005
OHSAS 18001:2008
ISO/IEC 27001:2006
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CLASSIC NEW

CLASSIC NEW

CLASSIC NEW**

Single Jersey, 100 % bawełna,
145 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
145 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
145 g/m2

• koszulka męska wysokiej jakości o niższej
gramaturze • wąska lamówka ze splotu
żeberkowego • węwnętrzna tylna część lamówki
wykończona tkaną taśmą • wzmocnienie na
ramionach • bez szwów bocznych
• świetnie nadaje się pod haft i nadruk
120 szt w kartonie, 10szt w woreczku

• koszulka damska wysokiej jakości o niższej
gramaturze • krój podkreślający damską
sylwetkę • wąska lamówka ze splotu
żeberkowego • węwnętrzna tylna część lamówki
wykończona tkaną taśmą • wzmocnienie na
ramionach • drukowana satynowa metka
świetnie nadaje się pod haft i nadruk
120 szt w kartonie, 10szt w woreczku

• koszulka dziecięca wysokiej jakości o niższej
gramaturze • wąska lamówka ze splotu
żeberkowego • węwnętrzna tylna część lamówki
wykończona tkaną taśmą • wzmocnienie na
ramionach • świetnie nadaje się pod haft i
nadruk • drukowana satynowa metka
120 szt w kartonie, 10szt w woreczku

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar 4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm,
8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm

koszulka męska

koszulka damska

koszulka dziecięca

**W sprzedaży od kwietnia 2013.
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Basic

BASIC*

V-Neck 160

Heavy 200
koszulka

koszulka

Heavy V-neck 200

INFINITY

Single Jersey, 100 % bawełna,
wykończenie silikonowe, 160 g/m2

Single Jersey, 100% bawełna,
wykończenie silikonowe 160 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
160 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
200 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
200 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
160 g/m2

• wysokiej jakości koszulka o średniej
gramaturze • dekolt z dodatkiem 5 % elastanu
i taśmą wzmacniająca ramiona • odpowiednia
do nadruku i haftów • bez szwów po bokach
• etykieta satynowa
• 120 szt. w woreczku, 10 szt. w woreczku

• koszulka damska wysokiej jakości o średniej
gramaturze • krój podkreślający damską sylwetkę
• wąska lamówka ze splotu żeberkowego z
dodatkiem 5% elastanu • taśma wzmacniająca
na ramionach • drukowana satynowa metka
• świetnie nadaje się pod haft i nadruk
120 szt w kartonie, 10szt w woreczku

• wysokiej jakości koszulka unisex, średnia
gramatura materiału • doskonała pod nadruk i
haft • wycięcie w kształcie litery V • wzmocnienie
na ramionach • brak szwów bocznych •
dwukolorowa satynowa metka
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• wysokiej jakości koszulka unisex, wysoka
gramatura materiału • doskonała pod nadruk i haft
• okrągłe wycięcie, 5 % zawartości elastanu
• wysoka jakość materiału i szycia • wszystkie szwy
są podwójne • wzmocnienie na ramionach
• brak szwów bocznych • tkana metka
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• wysokiej jakości koszulka unisex, wysoka
gramatura materiału • doskonała pod nadruk i haft
• wycięcie w kształcie litery V, 5 % zawartości
elastanu • wysoka jakość materiału i szycia
• wszystkie szwy są podwójne • wzmocnienie na
ramionach • brak szwów bocznych • tkana metka
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• wysokiej jakości koszulka unisex o wysokiej
gramaturze • okrągłe wycięcie pod szyją
• dekolt oraz rękawy wykończone wąską
lamówką w kontrastowych kolorach • krój
z bocznymi szwami • doskonały pod haft i nadruk
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL*

rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL

rozmiar 4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm,
8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm
rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL

koszulka męska

koszulka damska

rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL**
**XXXXL wyłącznie w kolorach 00, 01, 02, 05, 06

koszulka

rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL

rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

*XXXL produkujemy tylko w kolorach 00, 01, 03, 07

*W sprzedaży od kwietnia 2013.
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numer produktu 107

numer produktu 123

numer produktu 120

numer produktu 122

numer produktu 128

numer produktu 109

koszulki
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colormix 200

dream

pure 150

city 150

love

spaghetti top 180

Single Jersey, 100 % bawełna,
200 g/m2

Single Jersey, 95 % bawełna,
5 % elastan, 180 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
wykończenie silikonowe,
150 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
wykończenie silikonowe,
150 g/m2

Single Jersey, 100 % wiskoza,
150 g/m2

Single Jersey, 95 % bawełna,
5 % spandex, 180 g/m2

• trójkolorowa koszulka męska • okrągłe
wycięcie, 5 % zawartości elastanu • dzięki
wysokiej gramaturze materiału, koszulka nie
zmieni fasonu • wzmocnienie na ramionach
• tkana metka
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• wysokiej jakości koszulka damska o kroju
raglanowym • wysoka gramatura • dekolt
w szpic • stabilność kształtu zapewniona dzięki
dodatkowi elastanu • długość do biodra
• odpowiednia do nadruku i haftów • etykieta
satynowa
• 120 szt. w woreczku, 1 szt. w woreczku

• koszulka damska z bardzo krótkim rękawem
• okrągłe luźne wycięcie z wąską lamówką
• ramiona wzmocnione dzięki wszytym paskom
• krój podkreślający kobiecą sylwetkę • dzięki
preparatowi zmiękczającemu tkanina jest
delikatna i miękka w dotyku • produkt doskonały
pod haft i nadruk • satynowa metka
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• modna koszulka damska z bardzo krótkim
rękawkiem, krój niekrępujący ruchów,
dolne brzegi wszyte w szerokie lamówki •
okrągłe wycięcie z wąską lamówką • ramiona
wzmocnione dzięki wszytym paskom • krój
podkreślający kobiecą sylwetkę • dzięki
preparatowi zmiękczającemu tkanina jest
delikatna i miękka w dotyku • produkt doskonały
pod haft i nadruk • satynowa metka
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• modna koszulka damska • luźny krój
z kimonowym rękawem • owalny dekolt
z lamowaniem z podstawowego materiału
• długość koszulki pozwala na różne sposoby
noszenia • T-shirt polecamy suszyć w pozycji
poziomej, ze względu na stosowany materiał
• drukowana metka
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• obcisła koszulka damska na cienkich
ramiączkach • przyjemny w dotyku materiał
z dodatkiem elastanu, dzięki któremu koszulka
się nie odkształca • długość koszulki – do bioder
• doskonała pod haft i nadruk • tkana metka
• wszywka satynowa z symbolami dot.
konserwacji odzieży.
• 100 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar XS, S, M, L, XL
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FIT-T LONG SLEEVE 160

LONG SLEEVE 160

koszulka damska

koszulka męska

koszulka męska

koszulka dziecięca

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan,
180 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
180 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
160 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
160 g/m2

• Wysokiej jakości koszulka damska o wysokiej gramaturze
• Wycięcie w kształcie litery „V” • Długi rękaw raglanowy • Wąski
krój podkreślający kobiecą sylwetkę • Dzięki domieszce elastanu
produkt zachowuje swój kształt• Doskonała pod haft i nadruk
• Satynowa metka z nadrukiem
• 50 szt. w kartonie,1 szt. w woreczku

• wysokiej jakości koszulka męska, wysoka gramatura materiału •
okrągłe wycięcie pod szyją, długi rękaw raglanowy
w kontrastowym kolorze • krój z bocznymi szwami
• doskonała pod haft i nadruk
•100 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• dopasowany podkoszulek męski z długim rękawem splot gładki
• modna wąska lamówka wokół szyi w kolorze koszulki
• doskonałe pod nadruk i haft • satynowa metka
• 100 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• koszulka dziecięca z długim rękawem, ze splotu gładkiego
• wąska lamówka w kolorze koszulki • doskonała pod haft
i nadruk • satynowa metka.
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL

rozmiar M, L, XL, XXL, XXXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar 4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm,
10 lat/146 cm
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numer produktu 213

numer produktu 212
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COTTON

COTTON

koszulka polo męska

koszulka polo damska

Pique, 100% bawełna,
170 g/m2

Pique, 100% bawełna,
170 g/m2

• koszulka Polo męska o średniej gramaturze z przedłużoną tylną
częścią • kołnierz oraz rękawy wykończone lamówką ze splotu
żeberkowego • listwa z 3 guzikami w kolorze materiału • rozcięcie
w szwach bocznych • osobno pakowana kieszonka dla ułatwienia
znakowania • świetnie nadaje się pod haft i nadruk • tkana metka
• 50 szt w kartonie, 1szt w woreczku

• koszulka Polo damska o średniej gramaturze z przedłużoną
tylną częścią • przedłużona część tylna oraz rozcięcie w szwach
bocznych • listwa z 5 guzikami w kolorze materiału • kołnierz oraz
rękawy wykończone lamówką ze splotu żeberkowego
• osobno pakowana kieszonka dla ułatwienia znakowania
• świetnie nadaje się pod haft i nadruk • tkana metka
• 50 szt w kartonie, 1szt w woreczku

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL
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koszulka

koszulka polo damska

pique polo 200

SINGLE J. 180
koszulka polo

koszulka polo męska

koszulka polo dziecięca

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester,
200 g/m2

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester,
200 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
180 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
180 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna,
180 g/m2

• koszulka polo z krótkim rękawem, z dzianiny typu pique
• kołnierzyk i ściągacz przy rękawach wykończony podwójnym
szwem • 3 guziczki w kolorze materiału • koszulka ma szwy boczne
• lamówka wokół rękawów i kołnierzyka w tym samym stylu
• tkana metka
• 50 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• koszulka z krótkim rękawem, ze splotu pique • elegancki krój
damski • przedłużone wąskie obszycia z 5 guzikami • długość
koszulki – do bioder • doskonały pod haft i nadruk • tkana metka
• wszywka satynowa z symbolami dot. konserwacji odzieży
• 50 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• koszulka polo, gładki splot • 2 guziczki
w kolorze materiału • wzmocnienie
na ramionach • koszulka ma szwy boczne
• doskonałe pod haft i nadruk • tkana metka
• 50 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• koszulka polo z jednostronnej dzianiny gładkiej
• długie rękawy wykończone lamówką
ze splotu żeberkowego 1:1 • 2 guziczki
w kolorze materiału • wzmocnienie
na ramionach, szwy boczne • tkana metka
• 50 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• koszulka polo dziecięca z krótkim rękawem
z gładkiej dzianiny • kołnierz z żebrowanej
dzianiny 1:1 • zapięcie na 3 guziczki w kolorze
materiału • kolorowe warianty mają pikowane
rękawy • wzmacniający pasek na ramionach
• drukowana metka
• 50 szt. w kartonie, 1 szt., w woreczku

rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL*

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL

rozmiar 4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm,
8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm,
12 lat/158 cm

SINGLE J. 180 LS

*XXXL pouze v barvách 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 15
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SHIRT SHORT SLEEVE

BLOUSE SHORT SLEEVE

Popelina, 100 % bawełna,
120 g/m2

Oxford, 60 % bawełna, 40 % poliester,
140 g/m2

• wysokiej jakości koszula z krótkim rękawem wykonana
z przylegającego, dobrze absorbującego pot materiału • w części
tylnej podwójny karczek oraz zakładki, które sprawiają, że produkt
jest luźniejszy • w części przedniej naszyta kieszeń • podwójne
szwy na wycięciu rękawów • obszyte przednie brzegi • doskonałe
pod haft i nadruk • zapięcie na guziki • dwuczęściowy kołnierz
koszulowy • profilowany dolny brzeg • tkana metka
• 25 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• wysokiej jakości koszula damska z krótkim rękawem, wykonana
z przylegającego materiału nieprześwitującego • zaszewki
w okolicy biustu i pasa które podkreślają damską figurę • posiada
rozpinany kołnierzyk koszulowy • obszyte przednie brzegi
• zapięcie na guziki • profilowany dolny brzeg • tkana metka
• 50 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL*

koszula męska

koszula damska

* XXXLprodukujemy tylko w kolorach 00

00

01

15

68

00

15

numer produktu 208

numer produktu 209

22

SHIRT LONG SLEEVE

BLOUSE 3/4 SLEEVE

Popelina, 100 % bawełna,
125 g/m2

Popelina, 100 % bawełna,
125 g/m2

• wysokiej jakości koszula męska z długim rękawem, wykonana
z przylegającego, przewiewnego materiału • naszyta kieszeń
na przedniej stronie • obszyte przednie brzegi • zapięcie
na guziki • dwuczęściowy kołnierz koszulowy • mankiet
do regulacji – na dwa guziki • doskonała pod haft i nadruk
• tkana metka • wszywka satynowa z symbolami dot. konserwacji
odzieży
• 25 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• wysokiej jakości koszula damska z rękawem 3/4, wykonana
z przylegającego, nieprześwitującego materiału • zaszewki
podkreślające kobiecą figurę • posiada wykładany dwuczęściowy
kołnierz koszulowy • obszyte przednie brzegi • dolny brzeg
rękawów wszyty w wywijane mankiety, z ozdobnym rozcięciem
• zapięcie na guziki • doskonała pod haft i nadruk • tkana metka •
wszywka satynowa z symbolami dot. konserwacji odzieży.
• 50 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL

koszula męska

00

01

07

14

koszula damska

00

01

07

14

68

25

numer produktu 403

numer produktu 408

numer produktu 405

numer produktu 407

numer produktu 406

bluzy

24

ESSENTIAL 300

ADVENTURE

HOODED SWEATER 320

kangaroo
bluza damska

bluza damska

Single Jersey czesana od wewnątrz,
65% bawełna, 35% poliester,
300 g/m2

Single Jersey, strona wewnętrzna
wykonana z tkaniny aktywnej,
65 % bawełna, 35 % poliester,
300 g/m2

Single Jersey,
65 % bawełna, 35 % poliester,
320 g/m2

Terry, 97% bawełna, 3% elastan,
280 g/m2

Terry, 100 % bawełna,
320 g/m2

• wysokiej jakości bluza z kulistą główką rękawa
• podwójne przeszycia wokół rękawów, przy
dekolcie oraz na dolnym brzegu • wewnętrzna
strona czesana • ściągacz dolny, na rekawach
oraz wokół szyji ze splotu żeberkowego 1:1 z 5%
elastanu • doskonała pod nadruk i haft
• 25 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• Wysokiej jakości modna bluza ze stójką
ze splotu żeberkowego • Zapinana na zamek
• Strona wewnętrzna wykonana z tkaniny
aktywnej • Części boczne, lamówka dolna,
mankiety rękawów oraz lamówki kieszeni
wykonane ze splotu żeberkowego • Dwie
kieszenie przednie • Doskonała pod haft i nadruk
• Tkana metka
• 25 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• wysokiej jakości bluza z kapturem - kangurka
• z przodu kieszeń • świetnie nadaje się pod
nadruk i haft • lewa strona dzianiny drapana
• kaptur wykończony na lewej stronie materiałem
sieciowym ze ściągającym sznurkiem • dół bluzy
i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2
z 5 % elastanu • ramiona i kieszeń wykończone
ozdobnym stebnowaniem
• 25 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• modna damska bluza z chowanym kapturem i kieszeniami
na przecięciu szwów • lamówka na kapturze, sznurki i boki bluzy
w kontrastowym kolorze • lewa strona terry • dół bluzy oraz końce
rękawów wykończone dzianiną ściągaczową 2:2 z dodatkiem
elastanu • doskonała pod haft i nadruk
• 25 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• modna bluza damska ze stójką oraz dwoma kieszonkami
na suwak • doskonała pod nadruk i haft • strona zewnętrzna
ze splotu gładkiego, strona wewnętrzna - frotte • na rękawach
efektowny podwójny pasek • elastyczne lamówki 1:1 na rękawach
oraz dolnym brzegu • tkana metka
• 25 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

rozmiar 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm,
S, M, L, XL, XXL, XXXL

rozmiar M, L, XL, XXL, XXXL

rozmiar M, L, XL, XXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL

bluza męska, dziecięca
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Practic

POLAR SCARF 230

unisex czapka polarowa

unisex szalik fleece

Polar, 100%, poliester,
240 g/m2

Polar, 100 % poliester,
230 g/m2

• praktyczna czapka polarowa unisex • po wewnętrznej stronie
antipiling • stylowy dodatek całego polarowego asortymentu
• doskonałe pod haft i grawerowanie laserowe
•100 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• ciepły szalik polarowy • szerokość 30 cm umożliwiająca różne
sposoby noszenia • szalik z frędzlami na obu końcach • gustowny
dodatek do całego asortymentu polarowego
• 100 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

rozmiar uniwersalny

rozmiar 150 x 30 cm
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unisex fleece

polar męski

JACKET 280

JACKET 280

JACKET 280

next

Polar, 100 % poliester, 360 g/m2,
Materiał wykończeniowy:
210T nylon wykończony PU

Polar, 100 % poliester,
280 g/m2

Polar, 100 % poliester,
280 g/m2

Polar, 100 % poliester,
280 g/m2

Polar, 100 % poliester,
280 g/m2

• luksusowa, zapinana na całej długości bluza z polaru • atrakcyjny
sportowy design • świetnie ocieplający materiał • ramiona
chronione nieprzemakalną tkaniną o dużej odporności na ścieranie
• na zewnętrznej stronie antipilling nie mechaci się • dwie
kieszenie na zamek błyskawiczny • dolna część i mankiety rękawów
z trzema gumkami
• 15 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• wysokiej jakości bluza z polaru, klasyczny krój, dwie kieszenie,
możliwość regulacji dolnego ściągacza za pomocą elastycznego
sznurka • wewnętrzna strona stójki w kolorze kontrastowym
• na zewnętrznej stronie antipilling nie mechaci się
• 15 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• damski polar o klasycznym kroju, dwie kieszenie
• możliwość regulacji dolnego ściągacza
za pomocą elastycznego sznurka • wewnętrzna
strona stójki w kolorze kontrastowym
• po zewnetrznej stronie antipilling nie mechaci się
• 15 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• polar dziecięcy, zapięcie na zamek •klasyczny
krój z dwoma kieszeniami na zamek błyskawiczny
• po zewniętrznej stronie antipilling • pod
względem kroju nawiązanie do kolekcji polarów
dla kobiet i mężczyzn
• 15 szt. w kartonie, 1szt. w woreczku

• kamizelka polarowa o klasycznym kroju
• dwie przednie kieszenie ukośne wszyte
na zamek błyskawiczny • możliwość regulacji
dolnego ściągacza za pomocą elastycznych
sznurków • po wewnętrznej stronie antipilling
nie mechaci się • doskonałe pod haft
i grawerowanie laserowe
• 15 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar XS, S, M, L, XL

rozmiar 4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm,
8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm

rozmiar S, M, L, XL, XXL

JACKET HI-Q 360
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BODY WARMER

WINDBREAKER SPORT

kamizelka męska

wiatrówka unisex

strona zewnętrzna: 100 % Nylon Rip Stop
210T ze srebrnym połyskiem na stronie
wewnętrznej,
strona wewnętrzna: Polar, 100 % poliester,
300 g/m2

100 % poliamid,
190 T

• kamizelka ocieplana dla mężczyzn • z przodu dwie wszyte
kieszenie • podszewka w kolorze kontrastowym • zapięcie
na zamek błyskawiczny, zakładka z polaru – równocześnie
zabezpiecza górny brzeg zamku • możliwość ściągnięcia dolnego
brzegu za pomocą elastycznej gumki ze stoperem • dwie kieszenie
wewnętrzne 1 mniejsza – na telefon komórkowy,
1 większa • wieszaczek • część tylna przedłużona o 6 cm – lepiej
chroni ciało również w ruchu • doskonałe pod nadruk i haft,
dojście przez otwór na zamek szew boczny podszewki
• 15 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• nieprzemakalna, zapinana na całej długości, odporna na wiatr
kurtka sportowa • kaptur ukryty w kołnierzu • elastyczne mankiety
na rękawach • wentylacja zapewniona przez otwory sieciowe
pod ramionami i na plecach • sznurki ściągające na dole bluzy
i kapturze • zamek błyskawiczny wewnętrzny z plisą kryjącą
• na plecach refleksyjne paski dla bezpieczeństwa
• z przodu dwie kieszenie na zamek błyskawiczny • kurtka jest
dostarczana z woreczkiem tekstylnym z uszkiem
• 50 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

rozmiar M, L, XL, XXL, XXXL

rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
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JACKET ACTIVE

numer produktu 515

numer produktu 514

numer produktu 512

numer produktu 513

outdoor

32

kurtka męska

kurtka damska

JACKET ACTIVE PLUS

COOL

kurtka damska

kurtka męska

strona zewnętrzna: Rip Stop ze srebrną
warstwą po stronie wewnętrznej,
100 % nylon, strona wewnętrzna: polar,
100 % poliester

strona zewnętrzna: Rip Stop ze srebrną
warstwą po stronie wewnętrznej,
100% nylon, Strona wewnętrzna: polar,
100% poliester

Softshell,
100 % poliester, membrana,
210 g/m2

Softshell,
100 % poliester, membrana,
210 g/m2

• kurtka męska z odpinanym kapturem • dwie wszywane
kieszenie przednie • rękawy wykończone elastycznym mankietem
• dwie kieszenie wewnętrzne na wysokości piersi mniejsza
na telefon komórkowy – zamykana na rzep, większa – na zamek
• przedłużona część tylna • możliwość ściągnięcia dolnej lamówki
za pomocą elastycznej gumki • łatwe wykonywanie nadruku lub
haftu za pomocą otworu na zamek w bocznym szwie podszewki
• 20 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• kurtka damska 2 w 1 z odpinanymi rękawami
• odpinany kaptur, możliwość ściągnięcia za pomocą elastycznej
gumki • dopasowany krój podkreślający kobiecą sylwetkę • dwie
wszywane kieszenie przednie • rękawy wykończone elastycznym
mankietem • dwie kieszenie wewnętrzne na wysokości piersi
mniejsza na telefon komórkowy – zamykana na rzep, większa
– na zamek • przedłużona część tylna • możliwość ściągnięcia
dolnej lamówki za pomocą elastycznej gumki • łatwe wykonywanie
nadruku lub haftu – za pomocą otworu na zamek w bocznym szwie
podszewki
• 20 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• lekka kurtka z tkaniny softshell z kapturem regulowanym
sznurkiem • wiatroodporna i wodoodporna, oddychająca
• ergonomiczny krój podkreśla damską sylwetkę • 2 kieszenie
boczne • zewnętrzna kieszeń na piersi wszyta w dłuższym szwie
• elementy odblaskowe na rękawach i kapturze • wydłużona część
tylna • odpowiednia do nadruku • etykieta tkana
• 15 szt. w woreczku, 1 szt. w woreczku

• lekka kurtka z tkaniny softshell z kapturem regulowanym
sznurkiem • wiatroodporna i wodoodporna, oddychająca
• mankiety rękawów regulowane za pomocą rzepy • 2 kieszenie
boczne • zewnętrzna kieszeń na piersi wszyta w dłuższym szwie
• elementy odblaskowe na rękawach i kapturze • wydłużona część
tylna • odpowiednia do nadruku • etykieta tkana
• 15 szt. w woreczku, 1 szt. w woreczku

rozmiar M, L, XL, XXL, XXXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar M, L, XL, XXL, XXXL
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SOFTSHELL JACKET

numer produktu 517
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kurtka męska

kurtka damska

SOFTSHELL JACKET

VISION

kamizelka damska

kamizelka męska

materiał wierzchni: 94 % poliester,
6 % elastan, przewiewna membrana,
100 % poliester, 300 g/m2, podszewka
w części przedniej: 100 % poliester

materiał wierzchni: 94 % poliester,
6 % elastan, przewiewna membrana,
100 % poliester, 300 g/m2,
podszewka w części przedniej:
100 % poliester

Softshell, 94 % poliester,
6 % elastan, 100 % poliester,
280 g/m2

Softshell, 94 % poliester,
6 % elastan, 100 % poliester,
280 g/m2

• przewiewna kurtka typu softshell dla mężczyzn, doskonała
ochrona przed wiatrem i deszczem • odblaskowe paski
na przedniej jak i tylnej części kurtki • zamek na całej długości
kurtki, podszyty taśmą, która równocześnie chroni górny brzeg
suwaka • dwie kieszenie przednie z odblaskowymi paskami,
zamykane na zamek, mała kieszonka na lewym rękawie
• wewnętrzna kieszeń na wysokości piersi, otwór na słuchawki
• możliwość regulacji dolnej lamówki rękawów rzep
• przedłużona część tylna • możliwość ściągnięcia lamowki dolnej
za pomocą gumki • wszyty wieszaczek oraz elastyczne pętelki
na słuchawki po wewnętrznej stronie części przedniej • produkt
doskonały pod haft i nadruk
• 30 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• przewiewna kurtka typu softshell dla kobiet, doskonała ochrona
przed wiatrem i deszczem • wąski krój podkreślający kobiecą
sylwetkę • odblaskowe paski na przedniej jak i tylnej części
kurtki • zamek na całej długości kurtki, podszyty taśmą, która
równocześnie chroni górny brzeg suwaka • dwie kieszenie
przednie z odblaskowymi paskami, zamykane na zamek, mała
kieszonka na lewym rękawie • wewnętrzna kieszeń na wysokości
piersi, otwór na słuchawki • możliwość regulacji dolnej lamówki
rękawów rzep • przedłużona część tylna • wszyty wieszaczek oraz
pętelki na słuchawki po wewnętrznej stronie części przedniej •
produkt doskonały pod haft i nadruk
• 30 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• Kamizelka damska • Wąski krój podkreślający kobiecą sylwetkę
• Części boczne oraz strona wewnętrzna stójki ozdobione
modnym wzorem • Dwie kieszenie przednie zapinane na suwak,
umieszczone w szwie dzielącym • Możliwość ściągnięcia dolnej
lamówki za pomocą gumki • Wszyty wieszaczek • Doskonała pod
haft i nadruk • Tkana metka
• 15 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• Kamizelka męska • Części boczne oraz strona wewnętrzna stójki
ozdobione modnym wzorem • Dwie kieszenie przednie zapinane
na suwak, umieszczone w szwie dzielącym • Możliwość ściągnięcia
dolnej lamówki za pomocą gumki • Wszyty wieszaczek • Doskonała
pod haft i nadruk • Tkana metka
• 15 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

rozmiar M, L, XL, XXL, XXXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar M, L, XL, XXL, XXXL
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CLASSIC SAFETY VEST

CHILD SAFETY VEST

kamizelka odblaskowa

kamizelka bezpieczeństwa dla dzieci

100 % poliester, retrorefleksyjne paski
Silver Fabric DM D1002, 100 % poliester,
certyfikowany materiał spełniający
normowane wymagania dotyczące
odzieży klasy 2

Materiał fluorescencyjny 100 % PES,
pasy z materiału odblaskowego Silver Fabric
70 % poliester, 30 % bawełna

• kamizelka ostrzegawcza o dobrej widoczności • zgodnie z normą
ČSN EN 340 i ČSN EN 471 • wkładanie ułatwiają rzepy i szerokie
gumki na bokach kamizelki, • nadaje się do pracy, jazdy na rowerze
itd. • zamknięta przednia część zapewnia dużą powierzchnię
na nadruk, ewentualnie haft • tkana metka
• rozmiar M nadający się dla osób wzrostu 160–176 cm, obwód
klatki piersiowej 84–108 cm • rozmiar 2XL nadający się dla osób
wzrostu 184–192 cm obwód klatki piersiowej
110–140 cm
• 100 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• kamizelka bezpieczeństwa dla dzieci dobrze widoczna
• zgodnie z normą ČSN EN 1150 dot. odzieży ochronnej
• materiał fluorescencyjny wraz z naszytymi pasami z materiału
odblaskowego • tkana metka oraz ulotka dot. produktu • rozmiar
31: wzrost:101–119 cm, obwód klatki piersiowej: 56–60 cm
rozmiar 32 : wzrost: 122–134 cm, obwód klatki piersiowej: 62–
68 cm • zapięcie na rzepy • po bokach taśmy elastyczne, dzięki
którym kamizelka jest wygodna i nie odkształca się
• 200 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

rozmiar M, XXL

rozmiar wzrost do 119 cm, wzrost do 134 cm
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FANTASY

numer produktu 605

numer produktu 125

numer produktu 126

numer produktu 124

sublimacija
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koszulka unisex

damski top

IMPRESSION

PLAYTIME

koszulka męska, koszulka dziecięca

szorty męskie, szorty dziecięce

Pika interlokowa, 100 % poliester,
150 g/m2

Pika interlokowa, 100 % poliester,
150 g/m2

Pika interlokowa, 100 % poliester,
150 g/m2

Pika interlokowa, 100 % poliester,
150 g/m2

• nowoczesna koszulka z miękkiego, gładkiego materiału • nadaje
się do uprawiania sportu i codziennego noszenia • interesujący,
asymetrycznie podzielony dekolt • krój z bocznymi szwami
• nadaje się do nadruku sublimacyjnego • drukowana metka
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• damski top z szerszymi ramiączkami i ładnym owalnym dekoltem
• dekolt i wycięcie na dekolt z lamowaniem z podstawowego
materiału • szwy dzielące na przedniej i tylnej części • lekko
zwężony krój z bocznymi szwami • dzięki użyciu formowanego
włókna nadaje się do uprawiania sportu i codziennego noszenia
• nadaje się do nadruku sublimacyjnego jasnego koloru, zwykłe
rodzaje nadruku i haftu
• drukowana metka
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• koszulka-bezrękawnik, ukształtowana w części ramieniowej
szwem dzielącym • nadaje się do uprawiania sportu dzięki
użyciu włókna formowanego • owalny dekolt z lamowaniem
z podstawowego materiału • wzdłużne szwy dzielące, zdobione
lamowaniem z odblaskowego materiału • krój z bocznymi szwami
• nadaje się do nadruku sublimacyjnego jasnego koloru, zwykłego
nadruku i haftu • drukowana metka
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• wygodne luźne szorty z szerokimi nogawkami • mała wewnętrzna
kieszonka wszyta do pasa • krój bez bocznych szwów • pas
ściągnięty wszytą gumką • można nosić samodzielnie lub w
komplecie z koszulką Playtime • dzięki użyciu formowanego
włókna, materiał ten nadaje się do uprawiania sportu • nadaje
się do nadruku sublimacyjnego jasnego koloru, zwykłe rodzaje
nadruku i haftu • drukowana metka
• 120 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

rozmiar 4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm,
10 lat/146 cm, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm,
12 lat/158 cm, S, M, L, XL, XXL, XXXL

rozmiar 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm,
12 lat/158 cm, S, M, L, XL, XXL, XXXL
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numer produktu 604

numer produktu 603

numer produktu 606

spodnie spódnica
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spodnie dresowe męskie

spodnie damskie

PANTS LEISURE 200

SKIRT TWO IN ONE 200

Single Jersey,
65 % bawełna, 35 % poliester,
300 g/m2

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

Single Jersey, 95 % bawełna,
5 % elastan, 200 g/m2

• spodnie dresowe męskie, wysokiej jakości
materiału • 2 kieszenie boczne • elastyczny pas
z wszytą gumką • wykończenie wewnętrznej
strony materiału zapobiegające mechaceniu
• nadają się pod haft i nadruk • etykieta tkana
• 25 szt. w woreczku, 1 szt. w woreczku

• spodnie damskie odpowiednie zarówno do
spędzania czasu wolnego oraz do uprawiania
sportu • przyjemny w dotyku materiał
z dodatkiem elastanu, dzięki któremu ubranie się
nie odkształca • dwie wszyte kieszenie przednie
• w pasie wszyta gumka • dolne brzegi nogawek
można ściągnąć za pomocą sznurka • doskonałe
pod haft i nadruk • tkana metka • wszywka
satynowa z symbolami dot. konserwacji odzieży
• 50 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• spódnica damska z wszytymi szortami z tego
samego materiału • tkanina z dodatkiem
elastanu, dzięki któremu ubranie się nie
odkształca • sznurek w pasie – do regulacji
rozmiaru • trapezowy krój spódnicy zapewnia
swobodę ruchów • doskonała pod haft i nadruk
• tkana metka • wszywka satynowa z symbolami
dot. konserwacji odzieży.
• 50 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL

rozmiar S, M, L, XL, XXL

rozmiar XS, S, M, L, XL
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TERRY HAND TOWEL 350

numer produktu 903

numer produktu 909

numer produktu 908

numer produktu 907

frotte
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mały ręcznik

ręcznik

TERRY TOWEL 350

TERRY bath TOWEL 350
ręcznik duży

ręcznik

Frotte, 100 % bawełna,
350 g/m2

Frotte, 100 % bawełna,
350 g/m2

Frotte, 100 % bawełna,
350 g/m2

Frotte, 100 % bawełna,
450 g/m2

• świetny pomysł na luksusowy prezent, produkt wykonano
z wysokiej jakości frotte, doskonały pod haft • miękki, dobrze
absorbuje wodę, bez bordiury • tkana metka, może również służyć
jako wieszaczek
• 200 szt. w kartonie, 5 szt. w woreczku

• świetny pomysł na luksusowy prezent, produkt wykonano
z wysokiej jakości frotte, doskonały pod haft • miękki, dobrze
absorbuje wodę, bez bordiury • tkana metka, może również służyć
jako wieszaczek
• 60 szt. w kartonie, 5 szt. w woreczku

• świetny pomysł na luksusowy prezent, produkt wykonano
z wysokiej jakości frotte, doskonały pod haft • miękki, dobrze
absorbuje wodę, bez bordiury • tkana metka, może również służyć
jako wieszaczek
• 30 szt. w kartonie, 5 szt. w woreczku

• świetny pomysł na luksusowy prezent • produkt wykonany
z wysokiej jakości frotte, odpowiedni pod nadruk i haft • miękki
w dotyku • dobrze absorbuje wodę • ozdobiony wyszywaną
bordiurą po obu brzegach • tkana metka, która może również
służyć jako wieszaczek
• 50 szt. w kartonie, 5 szt. w woreczku

rozmiar 30 x 50 cm

rozmiar 50 x 100 cm

rozmiar 70 x 140 cm

rozmiar 50 x 100 cm
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numer produktu 904

numer produktu 905
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TERRY BATH TOWEL 450

TERRY BATHROBE 430

ręcznik duży

szlafrok unisex

Frotte, 100 % bawełna,
450 g/m2

Frotte, 100 % bawełna,
430 g/m2

• świetny pomysł na luksusowy prezent • produkt wykonany
z wysokiej jakości frotte, odpowiedni pod nadruk i haft • miękki
w dotyku • dobrze absorbuje wodę • ozdobiony wyszywaną
bordiurą po obu brzegach • tkana metka, która może również
służyć jako wieszaczek
• 25 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

• wysokiej jakości szlafrok frotte • świetny pod nadruk i haft
• szalowy kołnierz • wywijane rękawy • naszywane kieszenie
• pasek oraz wieszaczek • tkana metka
• 10 szt. w kartonie, 1 szt. w woreczku

rozmiar 70 x 140 cm

rozmiar S, L, XXL
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numer produktu 912

numer produktu 911

numer produktu 913

numer produktu 901

numer produktu 900

torby
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MAŁA

DUŻA

prima

SMART

torba na zakupy

plecak

Splot lniany,
100 % bawełna

Splot lniany,
100 % bawełna

100 % polypropylen,
90 g/m2

Splot płócienny,
100 % poliester 190T

Oxford,
100 % poliester, 75–80 g/m2

• mała lniana torba na zakupy • doskonała
pod nadruk i haft • z 2 paskami na ramiona •
praktyczna, składana, zmieści się do kieszeni lub
torebki
• 250 szt. w kartonie, 50 szt. w woreczku

• duża lniana torba na zakupy wykonana
z wytrzymałego materiału o wysokiej jakości
• doskonała pod nadruk i haft • z 2 paskami
na ramiona • praktyczna, składana, mieści się
do torebki
• 100 szt. w kartonie, 10 szt. w woreczku

• średniej wielkości torba na zakupy
• 2 uchwyty do noszenia w ręce lub na ramieniu
• odpowiednia alternatywa dla plastikowych toreb
• doskonała pod nadruk transferowy lub haft
• 250 szt. w kartonie, 50 szt. w woreczku

• popularna delikatna torba o nietradycyjnym wyglądzie nie tylko
na zakupy • łatwo się składa w małą torebkę • mała torebka
do noszenia drobiazgów • lamowane obrzeża torby zapewniają
dostateczną wytrzymałość • nadaje się do haftu, wszystkich
rodzajów nadruku zwłaszcza sublimacyjnego
• 240 szt. w kartonie, 60 szt. w woreczku

• praktyczny plecak z elementami odblaskowymi • 2 sznurki
ściągające • wewnętrzna kieszeń na zamek • odpowiedni
do nadruku i haftów • etykieta satynowa
• 240 szt. w woreczku, 60 szt. w woreczku

rozmiar 42 x 38 cm, pasek 60 x 2,5 cm

rozmiar 43 x 43 x 12 cm, pasek 70 x 2,5 cm

rozmiar 45 x 40 cm, pasek 55 cm

rozmiar 40 x 40 cm, pasek 50 x 3,5 cm

rozmiar uniwersalny

torba na zakupy
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numer produktu 328

numer produktu 327

czapki
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RELAX

TWISTER

chusta

komin

Interlock, 100 % poliester,
120 g/m2

Single Jersey, 95 % poliester, 5 % elastan, 85
g/m2

• elastyczna chusta w kształcie trójkąta • odpowiednia jako modny
dodatek, do uprawiania sportu i noszenia w wolnym czasie •
obszyte brzegi • nadaje się pod haft i nadruk
• etykieta satynowa
• 240 szt. w opakowaniu, 20 szt. w woreczku

• modny elastyczny szal kominowy • wiele zastosowań możliwości
noszenia są przedstawione na opakowaniu
• odpowiedni do nadruku i haftów • etykieta satynowa
• 240 szt. w opakowaniu, 1 szt. w woreczku

rozmiar uniwersalny

rozmiar uniwersalny
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6P

numer produktu 306

numer produktu 324

numer produktu 307

numer produktu 303

numer produktu 305

czapki
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czapka

czapka dziecięca

6P

5P

LATINO

6P SANDWICH

Kepr,
100 % bawełna czesana

Kepr,
100 % bawełna czesana

Kepr,
100 % bawełna czesana

Płótno,
100 % bawełna

Kepr,
100 % bawełna czesana

• sześciopanelowa czapka, gruba bawełna czesana • regulowane
zapięcie - metalowa klamra • haftowane wywietrzniki
• 240 szt. w kartonie, 20 szt. w wewnętrznym kartonie

• lamówka w kolorze kontrastowym w obszyciu daszka
• regulowane zapięcie • metalowa klamra • haftowane
wywietrzniki
• 240 szt. w kartonie, 20 szt. w wewnętrznym kartonie

• pięciopanelowa czapka, gruba bawełna
czesana • regulowane zapięcie – metalowa
klamra • haftowane wywietrzniki
• 240 szt. w kartonie,
20 szt. w kartonie wewnętrznym

• modna miękka czapka z płótna bawełnianego
• panel czołowy nadaje się do aplikacji nadruku
i haftu • rozmiar uniwersalny, zapinanie na rzep
• 240 szt. w kartonie,
20 szt. w kartonie wewnętrznym

• lamówka w kolorze kontrastowym w obszyciu
daszka • regulowane zapięcie • metalowa klamra
• haftowane wywietrzniki
• 240 szt. w kartonie,
20 szt. w wewnętrznym kartonie

rozmiar nastawialny

rozmiar nastawialny

rozmiar nastawialny

rozmiar nastawialny

rozmiar nastawialny
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numer produktu 325

numer produktu 326

numer produktu 310

numer produktu 304

numer produktu 322

czapki
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HAT CHILD CLASSIC

Classic

sunvisor
daszek

czapka

FURRY

SOFTSHELL

Gładki kepr 16 x 12,
100 % bawełna

Twill 16 x 12,
100 % bawełna

Kepr,
100 % bawełna

strona zewnętrzna: Rip stop,
100 % poliamid,
strona wewnętrzna: Coral fleece,
100 % poliester

strona zewnętrzna: softshell,
94 % poliester, 6 % elastan,
strona wewnętrzna: polar,
100 % poliester

• kapelusik wykonany z wysokiej jakości
przewiewnego materiału • krój przylegający
• haftowane wywietrzniki. • na stronie
wewnętrznej szwy obrębione lamówką oraz
pasek absorbujący pot
• 240 szt. w kartonie,
20 szt. w wewnętrznym kartonie

• bawełniany kapelusik unisex • obszyty
widocznym szwem • haftowane wywietrzniki
• 240 szt. w kartonie,
20 szt. w wewnętrznym kartonie

• damski daszek na lato • materiał zewnętrzny:
100% gruba bawełna czesana • materiał
wewnętrzny: 100% bawełna typu frotte wygoda
podczas noszenia, absorpcja potu
• regulowane zapięcie z plastiku
• 240 szt. w kartonie,
20 szt. w wewnętrznym kartonie

• ocieplana czapka z nausznikami na zimę
• materiał polarowy coral na przodzie służy nie
tylko do dekoracji, ale również do utrzymania
ciepła • zapięcie pod brodą – plastikowa klamra
• doskonała pod haft i nadruk
• satynowa metka
• 100 szt. w kartonie, 10 szt. w opakowaniu

• czapka typu softshell z nausznikami
• możliwość regulacji rozmiaru za pomocą paska
na rzep • nauszniki można schować wewnątrz
czapki • doskonała pod haft i nadruk • satynowa
metka
• 240 szt. w kartonie, 20 szt. w opakowaniu

rozmiar 3–6 lat, obwód 52 cm

rozmiar uniwersalny, obwód 57 cm

rozmiar nastawialny

rozmiar S, L

rozmiar uniwersalny

kapelusik dziecięcy
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01

Pudełko upominkowe

Pudełko upominkowe

3-warstwowa tektura 1,01 E, wyprodukowana z papieru
z recyklingu

3-warstwowa tektura 1,01 E, wyprodukowana z papieru
z recyklingu

• pudełko na prezent z wieczkiem posiadającym okienko • produkt
przeznaczony do pakowania prezentów • dobre do układania • można
złożyć • dostępne w dwóch rozmiarach • posiada oznaczenia recyklingu
• uczyni z gadżetu reklamowego niezwykły prezent

• pudełko na prezent z wieczkiem • produkt przeznaczony do pakowania
prezentów • dobre do układania • można złożyć • dostępne w dwóch
rozmiarach • posiada oznaczenia recyklingu • uczyni z gadżetu
reklamowego niezwykły prezent

rozmiar 310 x 250 x 25 mm,
360 x 280 x 80 mm

rozmiar 310 x 250 x 25 mm,
360 x 280 x 80 mm

z wieczkiem przezroczystym

z wieczkiem

asortyment dodatkowy

numer produktu CT1

numer produktu CT1
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NADRUK
Druk cyfrowy
– idealna technologia druku do zleceń o niskim nakładzie. Nie potrzeba
żadnego przygotowania do druku. Bezpośredni nadruk na materiale
wykonujemy na najnowocześniejszej maszynie KORNIT. Druk
za pomocą specjalnych pigmentowych atramentów na bazie wody.
Gwarantowana wytrzymałość nadruku w praniu do 30 °C. Nadruk
nadaje się do prasowania.

Druk sublimacyjny
– odpowiedni do materiałów z włókien syntetycznych. Farba
dyspersyjna jest nadrukowana na podkład papierowy, z którego
jest przenoszona na materiał w postaci pary. Nadruku nie
trzeba utrwalać, stałość kolorów jest bardzo dobra, imitacje
znacznie droższego wielobarwnego materiału tkanego są trudne
do odróżnienia od oryginału. Metoda ta świetnie nadaje się
do nadruku zdjęć, lecz także grafik, które jednak muszą mieścić się
w obrysach kwadratu lub prostokąta.

Sitodruk – druk bezpośredni
– najstarsza i dotychczas najefektywniejsza technologia druku
na materiale. Wykonujemy ją maszynowo, dzięki czemu osiągamy
wysoką efektywność produkcji dziennej aż 15.000 nadruków
oraz identyczną jakość nadruku w trakcie realizacji całego
zlecenia. Stosując tę technologię jesteśmy w stanie zrealizować
praktycznie wszystkie motywy nadruków, od zupełnie prostych aż
po fotorealistyczne. Gwarantowana wytrzymałość nadruku w praniu
do 40 °C. Nadruk nie nadaje się do prasowania.

Sitodruk – druk transferowy
– jedna z metod druku, w której motyw jest najpierw nadrukowany
na specjalną folię transferową, następnie nanosi się na niego klej
a całość przenosi się na materiał termotransferem. Stosuje się
głównie do nadruków na czapkach i produktach, na których nie da
się drukować bezpośrednio. Nie można stosować do materiałów
wodoodpychających. Nadruk nie nadaje się do prasowania.

ZNAKOWANIE
GRAWEROWANIE LASEROWE
– nowoczesna technologia umożliwiająca cięcie warstw materiału
tekstylnego promieniem lasera. Wyjątkowy, nietuzinkowy branding
produktów polarowych.

HAFTY/APLIKACJE HAFTOWANE
– jest to sposób prezentacji na odzieży motywu, logo lub sloganu
w bardzo wysokiej jakości. W celu wyhaftowania określonego
motywu na produkcie musimy stworzyć program wyszywania.
Do stworzenia tego programu potrzebny nam jest dobrej jakości
wzór w postaci pliku tif, cdr, pdf. Dostarczony przez Państwa motyw
zostaje następnie przeniesiony do programu maszyny hafciarskiej.
Motyw naszywa się bezpośrednio na produkt lub wykonuje się haftowane
aplikacje, które następnie umieszcza się na produkcie.

SPRASOWANIE
– odpowiednie do produktów wykonanych z bawełny 100 %,
bez guzików i zamków błyskawicznych, które mogły by ulec
uszkodzeniu w prasie. Technologia ta umożliwia sprasowanie
produktów na kształt wybrany przez Państwa i uzyskanie w ten
sposób niekonwencjonalnego prezentu lub gadżetu reklamowego.
Można wybierać w bibliotece kształtów lub przysłać własną
propozycję.

Błyszczące kamyczki
– specjalna technologia, którą można stosować
w przypadku koszulek T-shirt, czapek i koszulek polo, przy czym
rozmiary motywu i kolorystyka kamyczków jest dowolna. Kamyczki są
do dyspozycji w wersji przezroczystej i nieprzezroczystej, do wyboru
w rozmiarach od 1,5 do 8 mm. Minimalna zamówiona ilość to 100
sztuk odzieży z aplikacją. Produkty ozdobione
w ten sposób należy prać odwrócone na lewą stronę
w temperaturze 40 °C.

Produkcja
na życzenie
Nie znaleźli Państwo tego, czego poszukują w naszym
katalogu Adler 2013? Mają Państwo jeszcze większe
wymagania, specjalne życzenie czy wyjątkowy pomysł?
Oferujemy rozwiązanie!

Proszę wybrać zgodnie z własnymi
wymaganiami, potrzebami i doświadczeniem.

materiał

skład materiału bawełna, poliamid,
poliester, elastan itp.

splot

wzór lub splot dzianiny i tkaniny
single jersey, polar, pique, frotte,
płótno, pika, softshell itp.

kolory

kolory i połączenia kolorystyczne
według specyfikacji Pantone lub
przyniesionych próbek

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowni produkcją
na życzenie, prosimy o kontakt z naszym działem
handlowym, który poda wszystkie potrzebne informacje w
sprawie tego typu produkcji.

krój

krój wyrobu
według rysunku od Państwa,
próbki lub naszej propozycji

etykieta

etykiety tkane lub drukowane,
o różnych kolorach i rozmiarach

znakowanie

Państwa wyrób możemy uzupełnić
o nadruk, haft, aplikację haftowaną, etykietę
papierową lub opakowanie indywidualne.

www.adler.info

KOLORY
produktów Adler

00

biały

03

jasno szary melanż
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tytoniowy

czekoladowy

19

szmaragdowy

11

pomarańczowy
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fuksjowy

05

chabrowy

wasabi zielony

66

ciemno zielony

62

limetka

97

żółty odblaskowy

48

miedziany

23

marlboro
czerwony

40

czerwień
purpurowa

30

różowy

17

cynkowy

ciemno szary
melanż

37

francuski granat

lazurowy

ciemny szmaragd

13

bordowy

47

lawendowy

ciemny khaki

błękitny

fioletowy

stalowy

zieleń golfowa

zieleń trawy
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odblaskowo
pomarańczowy
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ceglany

malina

piaskowy

20

59

ciemny turkus

16

41

08

antracytowy

44

68

07

64

36

turkus

cytrusowy

czerwony

śmietankowy

15

04

żółty

35

67

45

18

jasno żółty

naturalny

14

06

zieleń butelkowa

10

12

65

szary

khaki

50

31

jasna zieleń

09

02

granatowy

51

lodowo siwy

srebrny

38

01

czarny

56

39

groszkowy

42

bursztynowy

49

fuchsia red
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