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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
hnědá

béžová

krémová

Mini ručník 30x30 cm
bílá

žlutá
zelená
pistácie

Malý ručník 30x50 cm

oranžová

červená

purpurová

fialová

Žínka froté
15x24 cm

azurová
modrá
marine
modrá
tmavě
zelená

černá
tmavě
šedá

stříbrná

Ručník / Osuška

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

Koupelnová předložka
50x70 cm (750 g/m2)
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CLASSIC 400g/m2

COMFORT 500g/m2

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

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

LUXUSNÍ FROTÉ RUČNÍKY SE VZORY
BARBARA

Vysoce kvalitní froté, 100% bavlna, moderní vzory.

GREEK
BAREVNOST

BAREVNOST

aqua
splash

cream

daiquiri
green

white

toasted
almond
lavender
grey
blue
heaven

navy
black

red
bud
heather
rose

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

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

BAMBOO

SNOW
BAREVNOST

BAREVNOST

violet

brown

green

grey

burgundy

green

graphite

rose

cream

gold

chocolate

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.

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.

FINA
BAREVNOST

azure
cinnamon
grey

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

SOFT
BAREVNOST

BAREVNOST

navy blue
white
sandy
graphite

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.

bílá
hnědá
žlutá
oranžová
zelená
modrá

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

DĚTSKÉ RUČNÍKY
KIDS

modré
letadlo

růžový
(koťata)

růžový
medvídek

oranžové
letadlo

oranžový
(ryby)

růžová
kočička

žluté
sluníčko

zelený
(auta)

žlutá
kočička

zelená
mašinka

modrý
(lodě)

zelená
žába

červená
mašinka

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

SPORT A RELAX

MOTIV

oranžový
medvídek

žlutý
(včely)

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

Ručníky na sportovní a volnočasové aktivity.

CANDY plážová osuška 90x160 cm GOLF ručník s karabinou
BAREVNOST
red
black
navy blue
green
lime green

Plážová osuška z vysoce kvalitního froté,
100% bavlna, 440 g/m2, elegantní barevné proužky.
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Golfový ručník ze 100% bavlny opatřený kovovou
karabinou (rozměr 3x13x50 cm).

PRACOVNÍ RUČNÍKY
WENDY - vaflový ručník

MEDI - keprový ručník bílý

TOM - keprový ručník kostka

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

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

BAREVNOST:

tmavě
zelená
tmavě
modrá
bílá
bílá
s pruhem
šedá
Pracovní vaflový ručník 50 x 100 cm,
100% bavlna, 220 g/m2.

KUCHYŇSKÉ UTĚRKY
MONA

KARIN

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

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

BAREVNOST

červená

modrá

RITA

zelená

oranžová

žlutá

EMA

Kuchyňská utěrka vaflová ze 100% bavlny, 50x70 cm,
Slabší a cenově úsporná kuchyňská utěrka,
výborná savost, gramáž 230 g/m2. Barevnost: oranžová, šedá, modrá. 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.
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HOTELOVÉ RUČNÍKY A OSUŠKY
HOTEL 2S

Vysoce kvalitní bílé froté pro použití v hotelových provozech
(2S – dvojsmyčka). 100% bavlna, 450 g/m2, dvojité obšití, tenké
proužky. Praní na 90°C.

RUČNÍKY A OSUŠKY

Koupelnové předložky, 700 g/m2

Hotelové pantofle

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

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

Froté župan

Velur župan

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

VELIKOST
Sametově hebký velur župan ze 100%
bavlny, 400 g/m2, univerzální střih s límcem, S, M, L, XL, XXL
páskem a dvěma kapsami.

Župany

HOTELOVÉ POVLEČENÍ - HOTELOVÉ SETY
Atlas Grádl Classic - mykaná bavlna Atlas Grádl Comfort - česaná bavlna Povlečení HOTEL bílé

Povlečení z materiálu vysoké gramáže 160
g/m2, hotelová kapsa, praní na 95 °C + 1 ks
přikrývka 140x220 cm (prodloužená) + 1 ks
polštář 70x90 cm.
Proužek 4 mm / Proužek 20 mm.
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Povlečení z materiálu vysoké gramáže 140
g/m2, hotelová kapsa, praní na 95 °C + 1 ks
přikrývka 140x200 cm (prodloužená) + 1 ks
polštář 70x90 cm.
Proužek 4 mm / Proužek 20 mm.

Bílé bavlněné povlečení, 100% bavlna 145
g/m2, zapínání na hotelovou kapsu (bez
knoflíků) + 1 ks přikrývka 140x200 cm + 1 ks
polštář 70x90 cm.

LOŽNÍ POVLEČENÍ 100% BAVLNA RENFORCÉ

linky šedé

linky barevné

sobi

vlnky

proužky modré
puntíky modré

ornamenty skořice

ornamenty zelené

barvy

proužky šedé

proužky zelené

proužky skořice

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

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

LOŽNÍ POVLEČENÍ 100% BAVLNA RENFORCÉ DĚTSKÉ

abeceda

zoo růžové

auta

zoo

čtverce

Kvalitní bavlněné povlečení do dětské postýlky, vhodné pro školky i domácnosti. 100% česaná bavlna Renforcé.

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

PROSTĚRADLA
Napínací prostěradla Comfort (froté / jersey)
BAREVNOST:

žlutá

bílá

oranžová

modrá

zelená

cappuccino

šedá

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

vyrobeno v ČR

BAREVNOST:

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, 160 g/m2)
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světle modrá
bílá

světle zelená
světle fialová

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

VÝŠIVKY

Strojové vyšívání textů, obrázků a firemních log na ručníky.

Vedle prodeje bytového textilu se zabýváme tvorbou nášivek a strojovým vyšíváním na ručníky
a osušky z naší nabídky. Maximální velikost výšivky je 13 x 18 cm. U menších zakázek dokážeme zajistit
návrh i výrobu výšivky (nášivky) během dvou až tří pracovních dnů. Termín zhotovení větších zakázek
bývá do 10 dnů.
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.
Ukázky výšivek

Více zboží a informace k objednávce naleznete na LEVNÉ-RUČNÍKY.cz
Tel.: 730 518 074
730 893 303

E-mail: obchod@levne-rucniky.cz
vysivky@levne-rucniky.cz

www.levne-rucniky.cz

Profod s.r.o.

IČ: 27179397

