
CLASSIC & COMFORT CLASSIC (400g/m2) a COMFORT (500g/m2) froté ručníky, 100% bavlna, ozdobné
proužky, praní na 60oC, poutka na zavěšení, 16 atraktivních barevných odstínů.

CLASSIC & COMFORT - Ručníky a osušky
BAREVNOST

černá

bílá

béžová

hnědá

krémová

fialová

tmavě 
zelená

zelená 
pistácie

purpurová

marine 
modrá

azurová 
modrá

červená

oranžová

žlutá

CLASSIC 400g/m2

Mini ručník 30x30 cm
Malý ručník 30x50 cm
Ručník 50x100 cm
Osuška 70x140 cm 
Žínka froté 15x24 cm

VELIKOST

Vysoce kvalitní a jemné froté. CLASSIC - 400 g/m2, COMFORT - 500 g/m2

Mini ručník 30x30 cm

Malý ručník 30x50 cm

Žínka froté 
15x24 cm

COMFORT 500g/m2

Ručník 50x100 cm
Osuška 70x140 cm
Osuška XL plážová 100x180 cm 
Osuška XL masérská 100x200 cm
Koupelnová předložka 50x70 cm (750 g/m2)

Ručník / Osuška

Koupelnová předložka
50x70 cm (750 g/m2)

stříbrná

tmavě
šedá
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FINA

Froté ručníky s vetkávaným vzorem. 100% bavlna, 400 g/m2, praní na 60o C. 
Ručník 50x90cm - Osuška 70x140cm

BAREVNOST

azure

grey

cinnamon

LUXUSNÍ FROTÉ RUČNÍKY SE VZORY Vysoce kvalitní froté, 100% bavlna, moderní vzory.

BARBARA

Luxusní ručník s tečkovanou bordurou, 500 g/m2. 
Ručník 50x90 cm | Osuška 70x130 cm.

BAREVNOST

lavender 
grey

daiquiri 
green

aqua 
splash

toasted 
almond

heather 
rose

red
bud

blue 
heaven

GREEK

Luxusní ručník s řeckým vzorem, 500 g/m2. 
Ručník 50x90 cm | Osuška 70x130 cm.

black

white

navy

cream

BAREVNOST

BAMBOO

Froté ručník s bambusovou viskózou. 
Hebký, vysoce savý. 
70% bambusová viskóza / 30% bavlna, 500 g/m2. 
Ručník 50 x 90 cm | Osuška 70 x 140 cm.

BAREVNOST

graphite

green

violet

cream

burgundy

chocolate

grey

green

rose

brown

gold

SNOW

Bílý froté ručníky s barevnými proužky. 
100% bavlna, 450 g/m2, praní na 95 °C. 
Ručník 50 x 100 cm | Osuška 70 x 140 cm.

BAREVNOST
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DĚTSKÉ RUČNÍKY

Ručníky na sportovní a volnočasové aktivity.SPORT A RELAX

CANDY plážová osuška 90x160 cm

Plážová osuška z vysoce kvalitního froté, 
100% bavlna, 440 g/m2, elegantní barevné proužky.

BAREVNOST
GOLF ručník s karabinou

Golfový ručník ze 100% bavlny opatřený kovovou
karabinou (rozměr 3x13x50 cm).

red

black

navy blue

green

lime green

FROTÉ RUČNÍKY A OSUŠKY

JERRY

Froté ručníky se vzorem káro. 100% bavlna, 420 g/m2. 
Ručník 50 x 90 cm (white 50 x 100 cm). 
Osuška 70 x 140 cm.

BAREVNOST

navy blue

sandy
white

graphite

SOFT

Froté ručník, 100% bavlna, 400 g/m2. 
Ručník 50 x 90 cm, osuška 70 x 125 cm. 

BAREVNOST

žlutá
hnědá
bílá

oranžová
zelená
modrá

žlutý 
(včely)

Dětský froté ručník 30 x 50 cm s motivy. Poutko na zavěšení. 
100% bavlna, 420g/m2, Oeko-Tex

růžový 
(koťata)

oranžový 
(ryby)

zelený 
(auta)

modrý 
(lodě)

KIDS

Dětský froté ručník 30 x 50 cm s celoplošným vyplétaným motivem.
Poutko na zavěšení. 100% bavlna, 400g/m2, Oeko-Tex.

MOTIV

žlutá 
kočička

růžová 
kočička

růžový 
medvídek

zelená 
žába

oranžový 
medvídek

žluté 
sluníčko

oranžové 
letadlo

červená 
mašinka

modré 
letadlo

zelená
mašinka
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PRACOVNÍ RUČNÍKY

Bílý keprový ručník s modrým pruhem,
220 g/m2, 50 x 100 cm, praní na 90 °C.  

MEDI - keprový ručník bílý

Pracovní keprový ručník 50 x 100 cm, 
modré kostky, 100% bavlna, 200 g/m2.

TOM - keprový ručník kostka

Pracovní vaflový ručník 50 x 100 cm, 
100% bavlna, 220 g/m2. 

BAREVNOST:

šedá

WENDY - vaflový ručník

bílá

tmavě 
zelená

tmavě 
modrá

bílá
s pruhem

KUCHYŇSKÉ UTĚRKY

MONA

Kuchyňská utěrka ze 100% bavlny, 50x70 cm,
výborná savost, mřížky, vysoká gramáž 220 g/m2.

červená modráBAREVNOST zelená oranžová žlutá

KARIN

Kuchyňská utěrka ze 100% bavlny, 50x70 cm,
výborná savost, kostky, vysoká gramáž 220 g/m2.

EMA

Slabší a cenově úsporná kuchyňská utěrka,
85% bavlna + 15% polyester, gramáž 135 g/m2.

VÝŠIVKY Strojové vyšívání textů, obrázků a firemních log na ručníky.

Vyšíváme texty dle zadání zákazníka,
obrázky i firemní loga.
Ručníky s firemním logem jsou ideálním 
reklamním předmětem, darovat je lze 
obchodním partnerům, zákazníkům či 
zaměstnancům.

RITA

Kuchyňská utěrka vaflová ze 100% bavlny, 50x70 cm,
výborná savost, gramáž 230 g/m2. Barevnost: oranžová, šedá, modrá.
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HOTELOVÉ RUČNÍKY A OSUŠKY Vysoce kvalitní bílé froté pro použití v hotelových provozech 
(2S – dvojsmyčka). 100% bavlna, 450 g/m2, dvojité obšití, tenké 
proužky. Praní na 90°C.

HOTEL 2S

Froté župan ze 100% bavlny,
400 g/m2, univerzální střih s límcem, 
páskem a dvěma kapsami.

Froté župan

Velur župan

Sametově hebký velur župan ze 100% 
bavlny, 400 g/m2, univerzální střih s límcem, 
páskem a dvěma kapsami. 

Hotelové pantofle

Koupelnové froté pantofle.
Univerzální velikost (cca 40-44).

Ručník 30x50 cm / Ručník 50x100 cm
Osuška 70x140 cm
Koupelnová předložka 50x70 cm
Saunová osuška 100x150 cm
Saunová osuška 100x200 cm

VELIKOST

Župany

VELIKOST    S, M, L, XL, XXL 

RUČNÍKY A OSUŠKY

Koupelnové předložky, 700 g/m2

KATALOG 2022 / 2023



PROSTĚRADLA

Plachty (prostěradla) - plátno
100% bavlna, 145 g/m2

140x240 cm / 220x240 cm / 120x140 cm
60x120 cm (napínací s gumou).

BAREVNOST:

světle fialovábílá
světle modrá světle zelená

vyrobeno v ČR

Napínací prostěradla 90 x 200 cm, 180 x 200 cm, 60 x 120 cm, 70 x 140 cm.
Froté Comfort (80% bavlna, 20% polyester, 160 g/m2).
Jersey Comfort (100% bavlna, 180 g/m2).

Napínací prostěradla Comfort (froté / jersey)
BAREVNOST:

žlutá bílá oranžová modrá zelená cappuccino šedá
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Povlečení ze 100% bavlny vysoké gramáže 
160 g/m2, hotelová kapsa, praní na 95 °C.

Přikrývka 140 x 200 cm + polštář 70 x 90 cm.

Přikrývka 140 x 220 cm (prodloužená) 
+ polštář 70 x 90 cm.

Proužek ve dvou variantách, 4 mm a 20 mm.

Atlas Grádl CLASSIC - mykaná bavlna

HOTELOVÉ POVLEČENÍ - HOTELOVÉ SETY

Povlečení ze 100% bavlny vysoké gramáže
140 g/m2, hotelová kapsa, praní na 95 °C.

Přikrývka 140 x 200 cm + polštář 70 x 90 cm.

Přikrývka 140 x 220 cm (prodloužená) 
+ polštář 70 x 90 cm.

Proužek ve dvou variantách, 4 mm a 20 mm.

Atlas Grádl COMFORT - česaná bavlna

Hladké bílé povlečení ze 100% bavlny 
v gramáži 145 g/m2, hotelová kapsa, 
praní na 95 °C.

Přikrývka 140 x 200 cm + polštář 70 x 90 cm.

Povlečení HOTEL bílé



Kvalitní bavlněné povlečení ze 100% česané bavlny Renforcé, atraktivní dezény.

Rozměry: 140x200cm + 70x90cm - prodloužené 140x220cm + 70x90cm. Zapínání na knoflíky nebo hotelový uzávěr 30/20cm. 

LOŽNÍ POVLEČENÍ 100% BAVLNA RENFORCÉ
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LOŽNÍ POVLEČENÍ 100% BAVLNA RENFORCÉ DĚTSKÉ

Rozměry: 90x140cm + 45x65cm. Zapínání na knoflíky.

Kvalitní bavlněné povlečení do dětské postýlky, vhodné pro školky i domácnosti. 100% česaná bavlna Renforcé.
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Rozměry: 140x200cm + 70x90cm - prodloužené 140x220cm + 70x90cm. Zapínání na knoflíky, hotelový uzávěr 30/20cm, nebo zip.
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jednorázové pokrývky hlavy

PD-BARET vel. L (53 cm/21”)
PD-BARET1024 vel. XL (61 cm/24”) 

PD-BARET 

PD-CLIP vel. L (53 cm/21”)
PD-CLIP-2-XL vel. XL (58 cm/23”)
se dvěma gumičkami po obvodu

PD-CLIP 

PD-PEAK 

Jednorázová čepice s kšiltem.

L (53 cm)

PD-SNOOD 

Jednorázová čepice s kšiltem 
a síťkou na dlouhé vlasy.

L (53 cm)

PD-DETECT 

Jednorázová čepice z netkané 
textilie, modrá s detekčním páskem 
pro identifikaci elektromagnetem.

L (53 cm)

PD-ASTRO 

Jednorázová kukla typu Astro 
z netkané textilie s integrovanou 
rouškou.

Vousenka z netkané textilie, 
velikost 40x25cm.

PD-BEARD PD-UST 

Jednorázová rouška z netkané textilie, 
3-vrstvá, s tvarujícím páskem na 
nos, upevnění na gumičky nebo s 
úvazky, EN14683 typ II, účinnost 
filtrace (BFE) > 98 %.
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jednorázové pláště a overaly

PD-PLAST

Jednorázový plášť z netkané textilie, 
zapínání na stiskací knoflíky (druky), 
s límečkem, bez kapes. Materiál PP 
40 g/m2.

Velikost: L,XL,XXL,XXXL

PD-VELCRO

Jednorázový plášť z netkané textilie, 
zapínání na suché zipy (velcro), 
s límečkem, bez kapes. Materiál PP 
40 g/m2.

Velikost: L,XL,XXL

PD-GOWN

Jednorázový návštěvnický plášť 
25g/m2, s tkanicemi na zavazování, 
dlouhé rukávy. Rozměr cca. 115 x 
137 cm.

PD-OVERAL

Jednorázová kombinéza z netkané 
textilie, s kapucí, s gumičkami 
na rukávech a nohavicích, 
materiál PP 40g/m2, CE kat. I.

Velikost: 
L,XL,XXL,XXXL

SMMS OVERAL

Jednorázová ochranná kombinéza 
typu 5 a 6, proti omezenému 
postřiku a prachu, s antistatickými 
vlastnostmi. S kapucí, krytý zip, 
gumičky na rukávech a nohavicích.

Velikost: 
L,XL,XXL

PD-OVERAL-C

Jednorázová kombinéza z netkané 
textilie, bez kapuce, s gumičkami 
na rukávech a nohavicích, 
materiál PP 40g/m2, CE kat. I.

Velikost: 
L,XXL
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zástěry, rukávníky, návleky na obuv, zásobníky

PD-CPEPP

Velikost: 41x16 cm

Jednorázové návleky na obuv 
v kombinaci netkané textilie 
a silného CPE materiálu, 9,8 g/ks, 
modrý CPE (49g/m2), bílý PP.

PD-PP NÁVLEK

Velikost: 41x16 cm

Jednorázové návleky na obuv 
z netkané textilie, 28g/m2.

PD-APRON PE

Jednorázová PE zástěra,
73 x 140 cm, tl. 0,01 mm. 
Barva bílá a modrá.

Velikost: univerzální

PD-RUKÁV PP 

PD-RUKÁV PP - jednorázový PP 
rukávník (návlek na paži). 
Materiál netkaná textilie, hladký.
Barva modrá a bílá.

PD-RUKÁV

PD-RUKÁV - jednorázový PE 
rukávník (návlek na paži),
2,8 g / ks, 0,018mm, hladký.
Barva modrá a bílá.

PD-CPE

Velikost: 41x15 cm

Jednorázové CPE návleky na obuv.
CPE35 - 3,5g/ks, 0,025mm, 24g/m2
CPE45 - 4,5g/ks, 0,04mm, 28g/m2
CPE70 - 7,0g/ks, 0,07mm, 49g/m2

ZÁSOBNÍKY Z AKRYLÁTU 

R300 – na 3 krabičky jednorázových rukavic.
Rozměr: 375 x 230 x 70 mm

PL25 – univerzální,
například na pláště, s víkem.
Rozměr: 350 x 300 x 300 mm

C150 – na jednorázové čepice, 
s otvorem a víkem. 
Rozměr: 300 x 300 x 148 mm

R100 – na 1 krabičku 
jednorázových rukavic. 
Rozměr: 130 x 250 x 80 mm
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jednorázové a úklidové rukavice

PD-HL-VLX1

Velikost: S,M,L,XL

Silné žluté latexové úklidové rukavice
s vnitřním semišováním.
Reliéfní povrch na dlani a na prstech.
Délka 30 cm, tloušťka 0,33 mm.

Atest pro potravinářství

PD-PE

HDPE rukavice 
Velikost: L 
Rukavice vhodné pro kontakt s potravinami.

LATEXOVÉ NEPUDROVANÉ

Velikost: S,M,L,XL

PD-LX-PWF - latexové jednorázové
vyšetřovací rukavice,
přírodní, bez pudru

EN455 
EN374 
EN420 

AQL 1.5

Atest pro potravinářství

EN455 
EN374 
EN388 
EN420 

AQL 1.5

Atest pro potravinářství
Velikost: S,M,L,XL

PD-NT-PWF - nitrilové jednorázové 
vyšetřovací rukavice, modré,
bez pudru
PD-NT-PWD - nitrilové jednorázové 
vyšetřovací rukavice, modré,
pudrované

NITRILOVÉ MODRÉ VINYLOVÉ NEPUDROVANÉ

PD-VN-PWF - vinylové jednorázové
vyšetřovací rukavice,
transparentní, bez pudru

EN455 
EN374 
EN420 

AQL 1.5

Velikost: S,M,L,XL
Atest pro potravinářství

EN455 
EN374 
EN388 
EN420 

AQL 1.5

Atest pro potravinářství
Velikost: S,M,L,XL

PD-BLACK - černé nitrilové
jednorázové vyšetřovací rukavice,
nepudrované

NITRILOVÉ ČERNÉ LATEXOVÉ PUDROVANÉ

Velikost: S,M,L,XL

PD-LX-PWD - latexové jednorázové
vyšetřovací rukavice,
přírodní, pudrované

EN455 
EN374 
EN420 

AQL 1.5

Atest pro potravinářství

VINYLOVÉ PUDROVANÉ

PD-VN-PWD - vinylové jednorázové
vyšetřovací rukavice,
transparentní, pudrované

EN455 
EN374 
EN420 

AQL 1.5

Velikost: S,M,L,XL
Atest pro potravinářství
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ochranné rukavice kožené a kombinované

PD-02

EN388:2016

2122X

Velikost: 8,9,10,11

Rukavice z jemné bílé lícové 
hověziny.
Střih driver. Pruženka na zápěstí.
Barevný bavlněný lem pro odlišení 
velikostí.

PD-08/PD-08P

Velikost: 8,9,10,11

Rukavice z jemné bílé lícové 
hověziny (PD-08) / lícové koziny
(PD-08P) se štípenkou na hřbetní 
straně. Střih driver, pruženka na 
zápěstí.

EN388:2016

2121X

EN388:2016

3132X

PD-07

Rukavice ze štípané hověziny. Střih 
driver. Pruženka na zápěstí. Barevný 
bavlněný lem pro odlišení velikostí.

Velikost: 10,11

EN388:2016

3132X

PD-03

Velikost: 7,8,9,10,11

Rukavice z jemné bílé lícové kozinky. 
Hřbet z barevného bavlněného 
úpletu. Barevná manžeta na suchý 
zip. Palec a konce prstů z vrchní 
části překryté usní. 

EN388:2016

2111X

PD-04

Velikost: 7,8,9,10,11

Rukavice z jemné bílé lícové kozinky. 
Hřbet z bavlněného úpletu.
Manžeta na suchý zip.

EN388:2016

2111X

PD-05

Velikost: 10

Rukavice z jemné bílé lícové kozinky.
Hřbet z bavlněného úpletu. Bavlněný
náplet na zápěstí. Palec a konce prstů 
z vrchní části překryté usní. 

EN388:2016

2111X
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