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KATALOG FROTÉ



REFERENCE



Materiál  
100% bavlna 

Rozměry
30 x 50 cm*
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

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.

400 g/m2

Počet ručníků nebo osušek a barevnost loga pro výšivku nebo tisk
uvádějte prosím v poptávce na: info@kvart.cz
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Materiál  
100% Ring spun bavlna 

Rozměry
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Gramáž  
500 g/m 2

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.

500 g/m2

Počet ručníků nebo osušek a barevnost loga pro výšivku nebo tisk
uvádějte prosím v poptávce na: info@kvart.cz
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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.

530 g/m

Materiál  
60% bambus 
40% bavlna 

Rozměr
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Gramáž  
530 g/m2

Počet ručníků nebo osušek a barevnost loga pro výšivku nebo tisk
uvádějte prosím v poptávce na: info@kvart.cz
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Materiál 
®  

bavlna 
 

Rozměry 

50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Gramáž 
600 g/m2

Řada nejvyšší kvality - novinka ze 100% přírodní bavlny, kterou tvoří jemná příze 
®. Povrch ručníku je měkký a jemný na dotek, přitom zachovává svou maxi

mální savost! Lesklá příze vetkaná do lemů a do pěti jemných proužků kombino
vaných se sametovou žinilkou podtrhuje luxusní vzhled této řady. Pevné bavlněné 
poutko v barvě doplňuje tento výrobek.

600 g/m2

Počet ručníků nebo osušek a barevnost loga pro výšivku nebo tisk
uvádějte prosím v poptávce na: info@kvart.cz



Materiál  
100% Ring spun 
bavlna + 9 cm široká 
PES bordura

Rozměry
30 x 50 cm* 
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Gramáž

 

400 g/m2
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Řada froté vyrobená speciálně pro sublimační tisk. Sublimací přenášíme 
plnobarevnou předlohu do  plochy bílé polyesterové bordury za  teploty cca 

400 g/m2

200°C a tlaku lisu.

Počet ručníků nebo osušek a barevnost loga pro výšivku nebo tisk
uvádějte prosím v poptávce na: info@kvart.cz



Materiál  
80% Polyester
20% Polyamid

Rozměry
30 x 50 cm* 
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Gramáž
200 g/m2

Microtech je tvořen z mikrovláken, které zaručují výjimečnou savost. Zároveň je
tenký, rychleschnoucí a má antibakteriální vlastnosti. Na Microtech lze vyšívat,
razit nebo tisknout, a to pomocí technologií hot stampingu, sublimačního tisku
nebo sítotisku. Gumička našitá, barva na přání dle výběru. 

200 g/m

Počet ručníků nebo osušek a barevnost loga pro výšivku nebo tisk
uvádějte prosím v poptávce na: info@kvart.cz
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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“. 

Trasparentní PE sáčky se samolepicí chlopní tvoří ochranný obal pro ručně 
balené výrobky s viditelným logem. 
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