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HOSPITALITY

PROFESIONALNI TEKSTIL
Vse, kar potrebujete za opremo hotelskih ter gostinskih objektov in zdravstvenih ustanov

SINCE 1938

Blagovna znamka Svilanit predstavlja linijo visokokakovostnega profesionalnega tekstila
Blagovna znamka Svilanit je kot eden vidnejših proizvajalcev in dobaviteljev tekstila za profesionalno
in domačo uporabo prisotna na tržišču že 80 let. Skozi vse to obdobje svojim strankam ponuja
izdelke preizkušene visoke kakovosti ter tako zagotavlja zadovoljstvo naših zvestih in novih strank.
Skozi mnogoletne izkušnje, stalno spremljanje razvoja tržišča, potreb strank in s tem povezanimi
potrebami po raznovrstnih izdelkih v vseh segmentih profesionalne uporabe tekstila, smo pridobili
kompetence, ki nam omogočajo, da svojim strankam nismo le dobavitelji, temveč prevzemamo tudi
vlogo strokovnega svetovalca pri opremi objektov.
Vaš znak profesionalnosti
Skozi redno spremljanje in razumevanje pomena optimalnega razmerja med pomeni estetske opreme
objektov, servisa razvoja, razpoložljivosti izdelkov za hitre reakcije na sezonske potrebe, velike
želje po personalizaciji izdelkov in optimizacije stroškov vzdrževanja ter ne nazadnje zadovoljstva
uporabnika, smo v Svilanitu razvili lastne kolekcije izdelkov na vseh segmentih profesionalnega
tekstila – izdelki iz frotirja, posteljnine, prešiti program, vzmetnice, vse za opremo mize, tekstil za
kuhinjo ter seveda tudi specializiran tekstil za zdravstvene ustanove (bolnice, klinike, domove za
ostarele) in profesionalne pralnice.
Velika izbira in hitra dostava
Uživajte v naših številnih storitvenih prednostih:
- Hitra naročila in dobave iz zaloge (brez omejitev minimalnega naročila).
- Enostavno ponaročanje identičnih izdelkov iz zaloge.
- Širok izbor celotnega tekstilnega programa za objekte .
- Visoka obstojnost izdelkov – materialov in barv.
- Pralnost pri visokih temperaturah in pogojih vzrdrževanja v pralnicah.
- Številne možnosti personalizacije standardnih izdelkov.
- Kakovosten razvoj in profesionalno svetovanje pri razvoju posebnih tekstilnih izdelkov.
Prepričani smo, da vam lahko pomagamo razvajati vaše goste, hkrati pa bo naš pester izbor
kakovostnih izdelkov v veliko zadovoljstvo tudi vam.

Vabimo vas, da nas kontaktirate. Veselimo se našega sodelovanja.
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Predstavljamo vam kraljevo kakovost,
grajeno 8 desetletij.

Svilanit, vaša zlata
nit že 80 let.
Sinonim odgovornosti in kakovosti.

Izdelki Svilanit predstavljajo sinonim vrhunske
kakovosti in sodobnega oblikovanja tekstila.
Vsak izdelek Svilanit je proizveden z uporabo
sodobnih tehnologij za doseganje najvišjih
standardov in zadovoljstva kupcev.

SINCE 1938

BRISAČE

Za doživetje popolnih intimnih užitkov.

BASIC 340 - G22
Brisača
IZDELEK
100% bombaž
340 g/m2
dvojna preja
krep
barvano v votku
grški motiv v borduri
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE

9000 BELA

1184 ROZA

0534 RUMENA

4084 MODRA

6104 ZELENA

7354 RJAVA

ROKAVIČKA

17 x 24 cm
brez bordure

BRISAČA

30 x 30 cm
brez bordure

BRISAČA

30 x 50 cm

BRISAČA

50 x 100 cm

BRISAČA

68 x 140 cm

BRISAČA

100 x 100 cm

BRISAČA

100 x 150 cm

BRISAČA

160 x 200 cm

95

Močna in vzdržljiva brisača v osnovni
kloroobstojni barvni paleti s klasičnim
hotelskim vzorcem. Predlog za hotele
s 3 zvezdicami.

Brisača
IZDELEK
100% bombaž
410 g/m2
dvojna preja
krep
‘HOTEL’ reliefni motiv
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE
BRISAČA

50 x 100 cm

BRISAČA

68 x 140 cm

95

9000 BELA

8

P

P

HOTEL - HOTEL

IMPERIAL - PITIJA

Brisača
IZDELEK
100% bombaž
400 g/m2
enojna preja
bordura v barvi
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE
ROKAVICA

17 x 22 cm

BRISAČA

30 x 30 cm

BRISAČA

30 x 50 cm

BRISAČA

50 x 100 cm

BRISAČA

68 x 140 cm

BRISAČA ZA
LEŽALNIK

68 x 200 cm

BRISAČA

100 x 150 cm

95

P

0145 MELONA

3214 SIVKA

6055 TURKIZNA

6236 OLIVNO
ZELENA

7186 BEŽ

9094 SVETLO
SIVA

4074 MODRA

0124 MARELICA

1224 PUDER ROZA

7004 ŠAMPANJEC

Linija Imperial predstavlja najširšo osnovno linijo hotelskih brisač, ki pokriva
vse od kopalnice, bazenov, savn in centrov dobrega počutja. S širokim
izborom kloroobstojnih barv lahko vsak prostor zasije v novi svežini.

NARVIK

Brisača
IZDELEK
100% bombaž
450 g/m2
dvojna preja
gladko tkanje, brez bordure
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE
BRISAČA

50 x 100 cm

BRISAČA

70 x 140 cm

Preprosta, neverjetno mehka in gladka
brisača, primerna tudi za vezenje.
Stkana iz dvojne preje brez bordure, kar
omogoča še lažje vzdrževanje.
95

P

9000 BELA

Izredno obstojna klasična hotelska brisača –
primerna za hotele s 4 ali 5 zvezdicami.

9

ORBIT
Brisača
IZDELEK
100% bombaž
500 g/m2
dvojna preja
gladko tkanje; brez bordure
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE
BRISAČA

30 x 30 cm

BRISAČA

30 x 50 cm

BRISAČA

50 x 100 cm

BRISAČA

70 x 140 cm

Vaš emblem ali logo vam na brisačah
izdelamo po vaših željah; dopustite,
da vaši gostje vedo, da jim ponujate le
najboljše.

9000 BELA

95

P

ORKUS

Brisača
IZDELEK
100% bombaž
500 g/m2
enojna preja
bordura s 3 črtami
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE
BRISAČA*

32 x 50 cm

BRISAČA

50 x 100 cm

BRISAČA

68 x 140 cm

BRISAČA

100 X 150 cm

* samo barve: 9000 BELA, 7186 BEŽ in
0145 MELONA
95

P

9000 BELA

6055 TURKIZNA

7004 ŠAMPANJEC

0145 MELONA

4074 MODRA

0124 MARELICA SVETLA

7186 BEŽ

Brisače odlikujeta odlična vpojnost, široka sveža barvna paleta,
ki polepša vsak ambient.
Kakovostna izdelava in kloroobstojna obarvanost omogočata
optimalno vzdrževanje in daljšo življenjsko dobo izdelka. Izdelek
priporočamo za namestitvene objekte višjih razredov.
10

ODISEJA
Brisača
IZDELEK
100% bombaž
500 g/m2
enojna preja
gladko tkanje, atraktiven rob
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE
BRISAČA

50 x 100 cm

BRISAČA

70 x 140 cm

BRISAČA

100 x 180 cm

Brisača ima lepo, gladko površino, ki je
zaključena s širšim, strukturnim robom.
Primerno za personalizacijo z vezenjem.

9000 BELA

7186 BEŽ

95

P

Klasična izbira za hotele s 4 do 5 zvezdicami.

XANDER

Brisača
IZDELEK
100% bombaž
550 g/m2
dvojna preja
reliefno tkanje
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE
BRISAČA

50 x 100 cm

BRISAČA

70 x 140 cm

BRISAČA

100 x 150 cm

BRISAČA

100 x 150 cm
z resicami

Višja gramatura in ravne reliefne linije
ustvarita to elegantno brisačo. Odlična
izbira za vse poznavalce višjega
kakovostnega razreda kopalniškega
programa.
95

P

9000 BELA

11

BASIC
Talna brisača
IZDELEK
100% bombaž
590 g/m2
dvojna preja
krep
barvano v votku
grški reliefni motiv
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE
50 x 70 cm
95

9000 BELA

0534 RUMENA

1184 ROZA

4084 MODRA

6104 ZELENA

7354 RJAVA

P

Močna in vzdržljiva talna brisača v
osnovnih barvah s klasičnim hotelskim
motivom. Predlog za hotele s 3
zvezdicami.

ROVINJ

Talna brisača
IZDELEK
100% bombaž
630 g/m2
dvojna preja
kosovno barvanje
grški reliefni motiv
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE
50 x 70 cm
Talna brisača z zelo prijetno in mehko
površino. Na voljo v široki paleti barv, ki
se lahko kombinirajo z brisačo Imperial.
95

12

P

9000 BELA

3214 SIVKA

6055 TURKIZNA

6236 OLIVNO ZELENA

7186 BEŽ

0145 MELONA

4074 MODRA

0124 MARELICA
SVETLA

1224 PUDER ROZA

9094 SVETLO SIVA

RADO FOOT
Talna brisača
IZDELEK
100% bombaž
590 g/m2
dvojna preja
motiv stopala v reliefu
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE
50 x 70 cm
Dodani motiv stopal na beli bombažni
talni
brisači
dopolnjuje
celoto.
Zasnovane so za intenzivno uporabo in
pranje v pralnem stroju.

95

P

9000 BELA

RIO
Talna brisača
IZDELEK
100% bombaž
800 g/m2
dvojna preja
črtasti relief
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE
50 x 80 cm
Ta klasična talna brisača, visoke
kakovosti je izdelana iz 100% bombaža.
Preprost videz dopolnjuje mehko
površino.
95

P

9000 BELA

Klasična izbira za hotele s 4 ali 5 zvezdicami.

13
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KAKO PRAVILNO VZDRŽEVATI BRISAČE IN
IZDELKE IZ FROTIRJA?
Naše brisače so narejene iz kakovostnega bombaža in obdelane brez uporabe
okolju nevarnih kemikalij.
Brisače so zelo vpojni izdelki in zaradi tega med postopkom pranja absorbirajo
veliko vode. Učinek pranja bo boljši pri večji količini tekočine. Ne bodite preveč
radodarni z mehčalci in sledite navodilom proizvajalca.
Opomba: prevelika količina mehčalca naredi na vlaknih močan film in s tem zmanjšuje vpojnost.
Predpogoj za dober učinek je, da je mehčalec dobro zmešan v hladni vodi za izpiranje in da se tkanina dobro izpere.

Da bi preprečili spremembo barvnega tona, je potrebno barvasto perilo prati z
detergenti brez dodanega belila in brez belila na osnovi klora. Tako boste ohranili
sijaj vaših barv.
Pri pranju barvastega perila uporabljajte sredstva za barvasto perilo in perite pri
60 °C. To velja za normalno umazano barvasto perilo iz čistega bombaža.
Temperaturo pranja pa lahko povišate na 95 °C, vendar pri močno umazanih
barvastih tkaninah vedno upoštevajte proizvajalčeva navodila.
Priporočamo, da ne uporabljate klora in detergentov, ki vsebujejo klor nasploh. Na
ta način boste prispevali k varovanju našega okolja in povečali življenjski cikel vaših
tekstilij.
Še nekaj nasvetov za dolgo uporabo vaših brisač:
• pri pranju sortirajte podobne barvne brisače in jih ločite od belih;
• pri barvastem perilu uporabite prašek za barvasto perilo;
• uporaba mehčalca naredi vaše brisače manj vpojne;
• izvlečene niti nikoli ne vlecite, temveč jo enostavno odstrizite s škarjami, to ne
bo vplivalo na življenjsko dobo brisače.

15
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PERSONALIZACIJA
Za edinstven nastop.

16

Ta del predstavlja številne možnosti personalizacije, ki jih ponuja Svilanit. Z
vezenjem ali s tkanjem lahko nadgradite skoraj vse izdelke z vašimi oznakami
ali logotipi. Vaš znak na brisačah in kopalnih plaščih ter kakovostna izdelava
prtov, rjuh, posteljnih prevlek ali prešitih odej in vzglavnikov po vaših posebnih
željah naj sporočata vašim gostom, da so pri vas vedno deležni le najboljšega.
Dovolite nam, da skupaj ustvarimo ekskluzivne izdelke in ustvarimo prvovrstni
vtis na vaše goste in povečamo prepoznavnost vašega hotela, restavracije, ...

BRISAČE Z RELIEFNIM
TKANJEM
Reliefno tkanje daje možnost
vključevanja vašega logotipa ali
oznake v samo strukturo brisače.
Barvaste ali enobarvne, učinkovito
oglaševanje – vedno ekskluzivno.

17

ŽAKARDNE BRISAČE
(barvasta preja)
Vašo identiteto je mogoče
predstaviti z uporabo številnih
barv, vzorcev in materialov po
vaši izbiri. Tako lahko oblikujemo
in izdelamo živahne in barvite
brisače z vašo edinstveno
osebno noto.
Pestro tkane brisače ponujajo
priložnost izvedbe premišljeno
oblikovanih vzorcev in učinkov,
z uporabo različno obarvane
preje osnove in votka.

VEZENJE
Vezenje je odlična izbira, ko
želite majhno serijo izdelkov.
Široka barvna izbira sukancev
za
vezenje
in
različne
dimenzijske
možnosti
(do
35 cm polmera) so odlična
priložnost za hitro rešitev
vašega problema.
Izjemno
visoka
kakovost
izvezenih motivov, ki so
obenem zelo osebna priložnost
za vašo predstavitev.

18

TISKANJE LOGOTIPOV
Ko bi radi imeli večje količine izdelkov v
vašem dezenu. Tiskanje nudi možnost
uporabe široke zaloge Svilanitovih
izdelkov, ki so vedno pripravljeni za
dodelavo.
Super ravnovesje med stroški, hitrostjo
izdelave in učinkom. Odlična možnost
za prikaz vaše blagovne znamke
bodisi v digitalni ali sitotisk tehniki.

TKANI LOGOTIPI
Vaše ime, napis ali logotip bo
natkan v eni ali dveh brisačnih
bordurah z možnostjo do štirih
barv. Tako boste vidni, vendar
ne vsiljivi.

19

SINCE 1938

KOPALNI PLAŠČI
Objem blagodejnosti.

VAFEL KOLEKCIJA
Brisača
IZDELEK
100% bombaž
240 g/m2
vafel tkanje
DIMENZIJE
BRISAČA*

50 x 100 cm

BRISAČA*

70 x 140 cm

BRISAČA

100 x 180 cm

BRISAČA

140 x 200 cm

Brisače in kimono plašči so izdelani
v plemeniti vafel strukturi, izredno
vzdržljivi.
Vzdrževanje
teh
lahkih
izdelkov je izjemno ekonomično –
manjša poraba vode in detergenta ter
hitrejše sušenje.
Ostale dimenzije po naročilu.
9000 BELA

7286 BEŽ

*samo po naročilu
95

Plašč
IZDELEK
100% bombaž
240 g/m2
vafel tkanje
VELIKOSTI
S
M

UNISEX

L
XL

95

P

9000 BELA

Priročno za potovanje – lahek izdelek.

22

7286 BEŽ

P

SALVADOR

Plašč
IZDELEK
100% bombaž
360 g/m2
enojna preja
šal ovratnik
frotir
VELIKOSTI
S
M
UNISEX

L
XL
XXL

Plašč za vsakdanjo rabo, enostavnega
videza s šal ovratnikom ter dvema
stranskima žepoma in pasom za vezanje.
Izdelan posebej za vaše goste. Druge
barve po naročilu (min. 250 kosov).
Osnovna dolžina je približno 125 cm.
95

P

9000 BELA

PRODAJNI
HIT

23

JAKOB
IZDELEK PO
NAROČILU

Otroški plašč
IZDELEK
100% bombaž
360 g/m2
frotir
VELIKOSTI
STAROST (leta)

VIŠINA (cm)

6-8

116 - 128

10 - 12

152 - 158

Plašč Jakob bo pričaral izjemno prijeten
občutek na otrokovi nežni koži. Po
osvežujoči kopeli ga z veseljem zavijete
v mehkobo bombažnega frotirja - plašč
ima vedno uporabno kapuco, 2 stranska
žepa, dolge rokave in pas za enostavno
vezanje.
95

P

9000 BELA

BARBADOS

Plašč

IZDELEK PO
NAROČILU

IZDELEK
100% bombaž
360 g/m2
enojna preja
kapuca
frotir
VELIKOSTI
STAROST (leta)

VIŠINA (cm)

6-8

116 - 128

10 - 12

152 - 158

95

9000 BELA

24

P

Prijetno mehki in odlično vpojni
plašči, nežne in mehke tkanine.
Izdelani s kapuco in z dvema
našitima žepoma ter pasom za
vezanje. Idealni za razvajanje vaših
gostov. Njegova posebna lastnost
je hitro sušenje.
Osnovna dolžina je približno 125
cm.

GRENADA
IZDELEK PO
NAROČILU

Plašč
IZDELEK
100% bombaž
360 g/m2
enojna preja
kimono
frotir
VELIKOSTI
Univerzalni kopalni plašč udobnega
kimono kroja, tričetrt rokavov z našitima
žepoma ter trakom za vezanje. Zgornji
rob žepov, trak za vezanje in ovratni trak
so dekorativno prešiti. Plašč je prijetno
mehak, zelo vpojen in hitro sušeč.
Najljubša izbira za obisk savne, tako
zanjo kot zanj.
Osnovna dolžina je približno 125 cm.

S
M
UNISEX

L
XL
XXL

95

P

9000 BELA

XENA

Plašč

IZDELEK PO
NAROČILU

IZDELEK
100% bombaž
360 g/m2
dvojna preja
šal ovratnik
žakard frotir
VELIKOSTI
S
M
UNISEX

L
XL
XXL

Bel plašč s šal ovratnikom in reliefnim
dezenom kapljic za dobro počutje.
Z dvema našitima stranskima žepoma
in trakom za vezanje. Izjemno vpojen in
udobnega kroja za prijetno nošnjo.
Osnovna dolžina je približno 125 cm.
95

P

9000 BELA

25

XANDER
IZDELEK PO
NAROČILU

Plašč
IZDELEK
100% bombaž
360 g/m2
dvojna preja
šal ovratnik
žakard frotir
VELIKOSTI
Plašč s šal ovratnikom atraktivnega
cik-cak reliefnega dezena, v katerem
se bodo vaši gostje počutili res
posebne. Poleg udobnega kroja ima
našita stranska žepa in trak za vezanje.
Tkanina je izjemno vpojna in prijetna za
telo. Osnovna dolžina je približno 125
cm.

S
M
UNISEX

L
XL
XXL

95

P

9000 BELA

SALVADOR VELUR

Plašč

IZDELEK PO
NAROČILU

IZDELEK
100% bombaž
380 g/m2
dvojna preja
velur
VELIKOSTI
S
M
UNISEX

L
XL
XXL

Premium kopalni plašč iz gladkega
velurja, izjemno puhastega, mehkega
otipa. Udobnega kroja s šal ovratnikom
in stranskima našitima žepoma ter
trakom za vezanje.
Osnovna dolžina je približno 135 cm.
95

9000 BELA

26
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STE IZGUBILI PAS?
Pri nas imate možnosti nakupa nadomestnega pasu posebej.

SUN-O

Copati
IZDELEK
100% poliester
5 mm debelina podplata
VELIKOSTI
UNI
Enostavni, spredaj odprti frotirni copati,
prijetni za hojo. 				
Vsak par je pakiran v polietilensko
vrečko.
Prodajna enota = 1 škatla (100 parov
copat).

9000 BELA

SUN-G

Copati
IZDELEK
100% poliester
5 mm debelina podplata
VELIKOSTI
UNI
Univerzalni, zaprti copati iz frotirja. Vsak
par je pakiran v polietilensko vrečko.
Prodajna enota = 1 škatla (100 parov
copat).

9000 BELA
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POSTELJNINA
Dotaknite se čutnosti bivanja.

SATEN70 T

Posteljnina
IZDELEK
100% merceriziran bombaž
Nm70/Nm70 TC 230
140 g/m2
gladek saten
DIMENZIJE
PREVLEKA ZA
BLAZINO

60 x 80 + 20 cm

PREVLEKA ZA
ODEJO

140 x 200 + 30 cm

Odlična, gladka posteljnina je izdelana iz
kakovostnega merceriziranega bombažnega satena. Pravi izbor visoke kakovosti in
vzdržljivosti, ki bo poskrbel za dobro počutje
vaših gostov. Dimenzije prevlek po pranju,
ostale dimenzije po naročilu.

P

95

9000 BELA

Hotelsko zapenjanje pri blazini - črte so horizontalne, prevleka za odejo pa ima vertikalne črte.

SATEN70 T3
Posteljnina
IZDELEK
100% merceriziran bombaž
Nm70/Nm70 TC 230
140 g/m2
saten 3 mm črte
DIMENZIJE
PREVLEKA ZA
BLAZINO

60 x 80 + 20 cm

PREVLEKA ZA
ODEJO

140 x 200 + 30 cm

Razkošna posteljnina z elegantnimi 3 mm
črtami. Izdelane so iz visokokakovostnega,
skrbno izdelanega in zelo vzdržljivega
merceriziranega
bombažnega
satena.
Dimenzije prevlek po pranju, ostale dimenzije
po naročilu.
9000 BELA

Prevleke za blazine imajo 20 cm preklop, prevleke za odejo
pa 30 cm. Vse posteljnine v tem katalogu imajo hotelski način
zapenjanja – preklop.
30
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SATEN70 T10
Posteljnina
IZDELEK
100% merceriziran bombaž
Nm70/Nm70 TC 230
140 g/m2

PRODAJNI
HIT

saten 10 mm črte
DIMENZIJE
PREVLEKA ZA
BLAZINO

60 x 80 + 20 cm

PREVLEKA ZA
ODEJO

140 x 200 + 30 cm

Razkošna posteljnina z elegantnimi
10 mm črtami. Izdelane so iz visokokakovostnega, skrbno izdelanega in
zelo
vzdržljivega
merceriziranega
bombažnega satena. Dimenzije prevlek
po pranju, ostale dimenzije po naročilu.
9000 BELA

P

95

Odlična izbira za hotele s 4 ali 5 zvezdicami.

SATEN70 T25
Posteljnina
IZDELEK
100% merceriziran bombaž
Nm70/Nm70 TC 230
140 g/m2
saten 25 mm črte
DIMENZIJE
PREVLEKA ZA
BLAZINO

60 x 80 + 20 cm

PREVLEKA ZA
ODEJO

140 x 200 + 30 cm

Razkošna posteljnina z elegantnimi
25 mm črtami. Izdelane so iz visokokakovostnega, skrbno izdelanega in
zelo
vzdržljivega
merceriziranega
bombažnega satena. Dimenzije prevlek
po pranju, ostale dimenzije po naročilu.

95
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9000 BELA

Odlična izbira za hotele s 4 ali 5 zvezdicami.
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ORION

Posteljnina
IZDELEK
100% bombaž
Nm40/Nm40 TC 200
180 g/m2
saten 25 mm črte
DIMENZIJE
PREVLEKA ZA
BLAZINO

40 x 80 + 20 cm

PREVLEKA ZA
BLAZINO

60 x 80 + 20 cm

PREVLEKA ZA
BLAZINO

70 x 90 + 20 c m

PREVLEKA ZA
ODEJO

140 x 210 + 30 cm

Močna, trpežna posteljnina z dezenom
širših črt. Na voljo v široki paleti
kloroobstojnih barv. Vse dimenzije pred
pranjem. Po naročilu izdelamo tudi
druge dimenzije.
95

001 BELA

140 ZLATA

300 ZELENA

371 MINT

400 MODRA

565 ROZA

Vse blazine – hotelsko zapenjanje pri
strani, horizontalne črte.		
Prevleke za odejo – hotelsko
zapenjanje na dolžini, vertikalne črte.

VITAPUR ISABELLA
Posteljnina

ZAPENJANJE
Z ZADRGO

IZDELEK
100% bombaž
Nm40/Nm40 TC 120
180 g/m2
saten 25 mm črte
DIMENZIJE
PREVLEKA ZA
ODEJO IN
BLAZINO

140 x 200/50 x 70
cm, 200 x 200/2 x
50 x 70 cm, 250 x
200/2 x 50 x 70 cm

Vrhunska posteljnina iz bombažnega
satena v videzu klasičnih črt. Pridih
elegance za izjemno spalno doživetje.
Posebna pozornost pri vzdrževanju
zaradi zapenjanja z zadrgo.
60

001 BELA
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BEŽ

RJAVA

FUKSIJA

ARABELLA
Posteljnina
IZDELEK
100% bombaž
130 g/m2
mečkanka
barvano
DIMENZIJE

001 BELA

025 KREM

165 ORANŽNA

405 SVETL0 MODRA

Posteljnina, rjuha

140 ZLATA

PREVLEKA ZA
BLAZINO

60 x 80 + 25 cm

PREVLEKA ZA
BLAZINO

70 x 90 + 25 c m

PREVELEKA ZA
ODEJO

140 x 200 + 30
cm

PREVLEKA ZA
ODEJO

160 x 210 + 30 cm

Posteljnina iz mečkane tkanine v
zanimivi paleti kloroobstojnih barv.
Tkanje
in
kakovostno
barvanje
omogoča
optimalno
vzdrževanje,
likanje ni potrebno. Vse dimenzije so
pred pranjem. Po naročilu izdelamo tudi
druge.
95

CRETON

IZDELEK
100% bombaž
Nm34/Nm34 TC 120
140 g/m2
platno
DIMENZIJE
RJUHA

160 x 290 cm

RJUHA

250 x 290 cm

NAPENJALNA
RJUHA

90 x 200 + 30 cm

NAPENJALNA
RJUHA

180 x 200 + 30 cm

ZGORNJA
RJUHA

160 x 290 cm

ZGORNJA
RJUHA

240 x 290 cm

9000 BELA

Močno bombažno platno v beli barvi,
za maksimalno vzdržljivost. Dimenzije
napenjalnih rjuh po pranju, klasičnih
rjuh pred pranjem. Ostale dimenzije po
naročilu.
95

P
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SATEN70 T
Rjuha
IZDELEK
100% merceriziran bombaž
Nm70/Nm70 TC 230
140 g/m2
gladek saten
DIMENZIJE
160 x 290 cm
RJUHA

200 x 310 cm
250 x 290 cm

NAPENJALNA
RJUHA

9000 BELA

90 x 200 + 30 cm
180 x 200 + 30 cm

Dimenzije napenjalnih rjuh po pranju,
klasičnih rjuh pred pranjem. Napenjalna
rjuha z elastiko na štirih vogalih. Ostale
dimenzije po naročilu.

P

95

LINEN 175

Rjuha
IZDELEK
100% bombaž
Nm28/Nm28 TC 120
175 g/m2
ekstra močno platno
DIMENZIJE
RJUHA

160 x 290 cm

NAPENJALNA
RJUHA

90 x 200 + 30 cm

Izjemno močno bombažno platno v
beli barvi, za maksimalno vzdržljivost.
Dimenzije napenjalnih rjuh po pranju,
klasičnih rjuh pred pranjem. Ostale
dimenzije po naročilu.
9000 BELA

Na dveh straneh tkan zaključen krajec, robljeno 1 cm.
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LYON
Napenjalna rjuha
IZDELEK
100% bombaž
180 g/m2
jersey
DIMENZIJE
90 x 190 cm
90 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

BELA

BEŽ

RUMENA

ORANŽNA

RDEČA

FUKSIJA

VIJOLIČNA

MODRA

SIVA

Napenjalne rjuhe iz bombažne pletenine
- jerseya, v pestri barvni paleti. Z elastiko
za lažje vpenjanje, na voljo več dimenzij.
60

VARESE

Tekač
IZDELEK
55% poliester, 45% bombaž
240 g/m2
žakardno tkanje
DIMENZIJE
55 x 150 cm
55 x 230 cm
55 x 250 cm
70 x 150 cm
70 x 230 cm
70 x 250 cm
Lepo izdelan posteljni tekač iz luksuzne
kombinacije materialov, ki zagotavljajo
udobje in razkošen videz. Osupljive
barve in preprost, eleganten cvetlični
vzorec za sodoben videz vsake spalnice.
Barvano, visokokakovostno žakardno
tkanje je zelo enostavno za vzdrževanje.
Vse dimenzije so pred pranjem.
60

001 BELA

035 BEŽ

150 STARO ZLATO

547 BORDO

125 ŠAMPANJEC
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TOLEDO 300
Prešita odeja
IZDELEK
zunanja tkanina:
35% bombaž, 65% poliester
polnilo:
100% silikoniziran poliester
DIMENZIJE

g/m2

140 x 200 cm

300

160 x 200 cm

300

200 x 200 cm

300

200 x 220 cm

300

Prešita odeja Toledo je primerna tako
za dom kot opremo profesionalnih
objektov. Priporočamo jo astmatikom in
ljudem, ki so nagnjeni k alergijam.
Vzdrževanje: dnevno pretresanje in
rahljanje.
95

P

9000 BELA

IZDELEK PO
NAROČILU

Prešita odeja

TOLEDO 400

IZDELEK
zunanja tkanina:
35% bombaž, 65% poliester
polnilo:
100% silikoniziran poliester
DIMENZIJE

g/m2

140 x 200 cm

400

160 x 200 cm

400

200 x 200 cm

400

Priporočamo jo astmatikom in ljudem,
ki so nagnjeni k alergijam.
Vzdrževanje: dnevno pretresanje in
rahljanje.
95
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9000 BELA

36

TORNADO R

IZDELEK PO
NAROČILU

Vzglavnik s
snemljivo prevleko
IZDELEK
zunanja tkanina:
65% poliester, 35% bombaž
polnilo:
100% silikonizirane PES kroglice
DIMENZIJE

g/m2

50 x 70 cm

800

60 x 80 cm

1200

70 x 80 cm

1350

Vzglavnik
priporočamo
ljudem
z
respiratornimi težavami in alergijami, saj
njegova sestava omogoča optimalno
antialergeno vzdrževanje. Vzglavnik ima
snemljivo prešito prevleko, ki omogoča
pogostejše čiščenje.
Prešita prevleka: izdelana iz 65%
poliestra/35%
bombaža.
Polnilo:
silikonizirane poliestrske kroglice.
95
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9000 BELA

TORNADO

Vzglavnik
IZDELEK
zunanja tkanina:
35% bombaž, 65% poliester
polnilo:
100% silikonizirane PES kroglice
DIMENZIJE

g/m2

50 x 70 cm

700-800

60 x 80 cm

1100

70 x 90 cm

1100

Tornado je trpežen vzglavnik za
optimalno higieno, priporočljiv za
astmatike in ljudi nagnjene k alergijam –
je zračen ter enostaven za vzdrževanje.
Tkanina: 50 % poliester/50 % bombaž.
Polnilo:
silikonizirane
poliesterne
kroglice.
95
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9000 BELA
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AROSA
Nadvložek za
ležišče
IZDELEK
zunanja tkanina:
35% bombaž, 65% poliester
polnilo:
100% silikoniziran PES
150 g/m2
DIMENZIJE
90 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
Vsako ležišče potrebuje zaščito pred
alergeni, pršicami, tekočinami in madeži,
ki so lahko škodljivi tako za vaše zdravje
kot za življenjsko dobo vašega ležišča.
95

P

9000 BELA

JUNIOR BAMBOO
Otroška odeja
in vzglavnik
IZDELEK
zunanja tkanina: 100% nebeljen bombaž
polnilo: 100% silikoniziran poliester
DIMENZIJE
PREŠITA
ODEJA

100 x 140 cm

200 g/m2

VZGLAVNIK

40 x 60 cm

80 g/kos

Otroška odeja je izdelana iz 100 % naravnega
bombaža, polnjena pa z visokim deležem
bambusovih vlaken. Primerna tudi za najbolj
občutljivo otroško kožo.

60

38
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035 BEŽ

DARJA
Odeja
IZDELEK
78% bombaž, 34% akril, 8% poliester
450 g/m2
paspuliran rob
DIMENZIJE
150 x 200 cm
Odeja Darja je izdelana iz mešanice
akrila in bombaža, ki zagotavljata
mehkobo, lahkotnost in toplino. Ker
je odeja dvobarvna, jo lahko obračate
in po želji prilagajate svojemu počutju
ali okolici. Odeja Velur je obrobljena
s trakom, nebeško mehka in prijetno
topla, obenem pa je enostavna za
vzdrževanje.
40

P

7001 BEŽ

BASIC 340

Posteljno
pregrinjalo
IZDELEK
100% bombaž
340 g/m2
dvojna preja
krep
barvano v votku
grški motiv v borduri
ojačan dvojni stranski šiv
DIMENZIJE
160 x 200 cm
Pregrinjalo je izdelano v praktični
velikosti, lepih barv in ga odlikuje
odlična vpojnost.
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9000 BELA

0534 RUMENA

1184 ROZA

4084 MODRA

6104 ZELENA

7354 RJAVA
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LUX ORION

Posteljno
pregrinjalo
IZDELEK
100% bombaž
390 g/m2
dvojna preja
reliefno tkanje
DIMENZIJE
155 x 200 cm
Posteljno pregrinjalo izdelano iz frotirja.
Pregrinjalo je izdelano v praktični
velikosti, lepih barv in ga odlikuje
odlična vpojnost.

60

40

P

BEŽ
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LEŽIŠČA
Doživite in začutite.

Kaj je nadvložek
in čemu služi?
Nadvložek je debelejša podloga, debeline med 3,5 in
7 cm. Namenjena je predvsem za izboljšanje udobja,
tako novih kot tudi starejših ležišč oziroma kavčev.
Z njim bo vaše ležišče mehkejše (velja za nižje
nadvložke), nekateri nadvložki pa služijo tudi kot
dodatno ležišče (velja za višje nadvložke). Seveda
z njim ležišče tudi zaščitite pred madeži in mu
podaljšate življenjsko dobo.

ZA PROSTI ČAS

ZA VEČJE UDOBJE

IGRALNA PODLOGA

Nadvložek/Roll up
MemoSilver 5+2
DIMENZIJE
90 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
LASTNOSTI

• 7 cm visok nadvložek: za nadstandardno udobje.
• Jedro iz 5 cm navadne in 2 cm spominske pene: popolno prilagajanje obliki telesa
za udoben spanec.

• Zaradi kombinacije dveh pen je nekoliko kompaktnejši.
• Podaljšuje življenjsko dobo vašemu ležišču.
• Izboljšuje udobje starejših ležišč.
• Dobra igralna podloga ali podloga za telovadbo.
• Nedrsni spodnji del: onemogoča premikanje po podlagi.
• Enostaven transport: zaradi vakuumskega pakiranja manjši volumen.
• Snemljiva in pralna prevleka: za svežino in čistočo.
44

SESTAVA
Zgornja tkanina: 100 % poliester.
Spodnja tkanina: 100 % poliester.
Jedro: 100 % visokoelastična ViscoCell
Memory pena; 5+2 cm.

VZDRŽEVANJE
Prevleko lahko odstranite in jo operete
v pralnem stroju na 60 °C in si tako
zagotovite čisto spalno okolje.

Zaščitna
rjuha iz frotirja
IZDELEK
zgornji material (pleten frotir):
50% bombaž, 50% poliester
notranja zaščita: 100% poliuretan
bočna stran: jersey tkanina
napenjalna rjuha
vodoneprepustne
antialergenska
vpojna
DIMENZIJE
90 x 200 + 25 cm
Koži prijazna rjuha. Z elastiko, iz
pletenega frotirja za mehko udobje.
Notranja
poliuretanska
zaščita
preprečuje
prehod
tekočin
na
vzmetnico. Bočna stran iz jersey tkanine
za boljše prileganje ležišča.

95

P

Zaščita za
ležišče
IZDELEK
zgornji material (pleten frotir):
80% bombaž, 20% poliester,
115 g/m2
notranja zaščita: 100% poliuretan,
40 g/m2
vodoneprepustne
namestitev z elastiko
antialergenska
vpojna
DIMENZIJE
90 x 200 cm
Praktična zaščita za ležišče neprepustna
za tekočine, enostavna za nameščanje in
vzdrževanje. Priporočljivo za negovalne
ustanove.
95
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Ležišče iz pene
Aloe Vera
1

16 cm višine
in spada med srednje visoka ležišča ter je primerno
predvsem za mlajše osebe, ki s spanjem nimajo težav.

3

7-consko ležišče
Ležišče sestavlja sedem predelov različnih oblik in
trdot, ki se do potankosti prilegajo telesu.

2

SleepCell Support
Jedro iz napredne poliuretanske pene SleepCell
Support je visoko 14 cm in telesu zagotavlja zadostno
oporo.

4

Pralna prevleka
Tkanina prevleke je debeline 2 cm in je iz kakovostnih
mikrovlaken, obogatena pa je z esenco zdravilne aloe
vere.

4

2
3
1

LASTNOSTI

DIMENZIJE

• Jedro: poliuretanska pena SleepCell Support.
• Prevleka: tkanina z 2 cm polnilom iz kakovostnih mikrovlaken.
• Tkanina prevleke: obogatena z esenco aloe vere.
• Tip pene: poliuretanska, hladno stiskana pena.
• Gostota pene: 30 kg/m3.

46

Snemljiva in pralna
prevleka za
higienično spalno
okolje

7-consko jedro za
popolno prilagajanje
hrbtenici

90 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm

Zadrga za enostavno
odstranjevanje
prevleke

Prevleka z
esenco aloe vere

Nadvložek/Roll up
Lavender Memory
DIMENZIJE
90 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
LASTNOSTI

• 3,5 cm visok nadvložek: za udobno spanje.
• Jedro iz poliuretanske pene : vrhunsko prileganje telesu, kar omogoča najudobnejši
•
•
•
•
•
•

spanec.
Aromaterapija s sivko za pomirjujoč spanec.
Tkanina Climasoft: poskrbi za dodatno svežino in zračnost.
Podaljšuje življenjsko dobo vašemu ležišču.
Izboljšuje udobje starejših ležišč.
Nedrsni spodnji del: onemogoča premikanje po podlagi.
Pralna prevleka na 60 °C: za svežino in čistočo.

180 x 200 cm
SESTAVA
Tkanina prevleke: 100 % mikrovlakna,
tkanina Climasoft.
Jedro: 100 % poliuretanska pena.
VZDRŽEVANJE
Prevleko nadvložka lahko operete na
60 °C.

Nadvložek/Roll up
Bamboo Relax
DIMENZIJE
90 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
LASTNOSTI

• 5 cm visok nadvložek: za nadstandardno udobje.
• Jedro iz poliuretanske pene s piramidno strukturo: vrhunsko prileganje telesu z
učinkom nežne masaže.
z naravnimi bambusovimi vlakni: za večjo zračnost in vedno sveže
spalno okolje.
Podaljšuje življenjsko dobo vašemu ležišču.
Izboljšuje udobje starejših ležišč.
Nedrsni spodnji del: onemogoča premikanje po podlagi.
Pralna prevleka na 60 °C: za svežino in čistočo.
Primeren za alergike in astmatike.

• Prevleka
•
•
•
•
•

SESTAVA
Zgornja stran tkanine: 40 % viskoza
(bambus), 60 % mikrovlakna.
Spodnja stran tkanine: 100 % poliester.
Jedro: 100 % poliuretan (pena 5 cm).

VZDRŽEVANJE
Prevleko nadvložka lahko operete na
60 °C.

47

Žepkasto ležišče/vzmetnica
Hitex Zero Gravity 24 Memory
1

Robna pena
Hladno stisnjena pena za stabilnost in oporo ležišča.

2

Plast mehkega filca
Odlično prepušča zrak in dodatno omogoča tudi
enakomerno porazdelitev teže telesa.

3

7-consko ležišče
Žepkasto jedro ležišča je sestavljeno iz 18 cm visokih
žepkastih vzmeti za točkovno prilagajanje telesu.

4

Plast hladno stisnjene pene
Nepogrešljiva v vseh vrstah ležišč. Skrbi za udobje ter
prilagodljivost ležišča.

5

Plast spominske pene
2,5 cm izjemno prožne spominske pene za popolno
prilagajanje telesu in uravnavanje pritiska nanj.
Omejuje obračanje in premetavanje ter opazno
izboljšuje spalno udobje.

5
4

2
1

3
2

LASTNOSTI

DIMENZIJE

• Jedro iz visokokakovostnih žepkastih vzmeti: za odlično podporo in miren spanec.
• Nadstandardno visoko jedro (24 cm): nudi najboljšo podporo telesu med spanjem.
• Dodatna trpežna plast v jedru: pripomore k enakomernejši porazdelitvi teže.
• Dodatna plast spominske pene ViscoCell MEMORY: za pomoč pri razbremenitvi

90 x 200 cm

•
•

pritiska na telo.
7 con: za pravilno podporo vaši hrbtenici
30-dnevno testno obdobje: ležišče lahko testirate in se prepričate, ali vam ustreza.

Točkovno
prilagajanje telesu
48

Visokonapredne
žepkaste vzmeti

Dodatna stranska
mrežica za večjo
zračnost

120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

Prevleka s
spominsko peno

Žepkasto ležišče
Spring Air Comfort 22
1

Robna pena
Hladno stisnjena pena za stabilnost in oporo ležišča.

2

Plast mehkega filca
Odlično prepušča zrak in dodatno omogoča tudi
enakomerno porazdelitev teže telesa.

3

Plast hladno stisnjene pene
Dodatna plast pene skrbi za stabilnost in oporo.

4

5-consko ležišče
Žepkasto jedro ležišča je sestavljeno iz 14 cm visokih
žepkastih vzmeti za točkovno prilagajanje telesu.

5

3 plasti hladno stisnjene pene
1,5 cm pene, nepogrešljive v vseh vrstah ležišč. Skrbi
za udobje ter prilagodljivost ležišča.

5
4

2
1

3
2

LASTNOSTI

DIMENZIJE

• Jedro iz visokokakovostnih žepkastih vzmeti: za odlično podporo in miren spanec.
• Višje jedro: nudi izjemno podporo telesu med spanjem.
• Dodatna trpežna plast v jedru: pripomore k enakomernejši porazdelitvi teže.
• Poliuretanska pena: za visoko udobje in mehkobo.
• 5 con: za optimalno podporo vaši hrbtenici.
• 30-dnevno testno obdobje: ležišče lahko testirate in se prepričate, ali vam ustreza.

90 x 200 cm

Točkovno prilagajanje
telesu za optimalni
položaj hrbtenice

Visokonapredne
žepkaste vzmeti

120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

Triple AirX valjana pena v
treh plasteh, ki zagotavlja
večjo zračnost
49
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JEDILNICA
Bon Appetit.

ATLAS RIALTO
Prt - bela
IZDELEK
100% merceriziran bombaž
208 g/m2
DIMENZIJE
zarobljeno na 2 straneh
SERVIETA

50 x 50 cm

NADPRT

90 x 90 cm

NADPRT

100 x 100 cm

PRT

140 x 140 cm

PRT

140 x 180 cm

Namizni prt iz dvojno vite preje
merceriziranega bombaža. S satenasto
borduro ob vseh štirih robovih, na dveh
straneh tkana zaključena krajca, na dveh
straneh robljeno. Dimenzije po pranju.
Ostale dimenzije po naročilu.

9000 BELA

95

Atlas bordura

Prt - barva
IZDELEK
100% merceriziran bombaž
208 g/m2
DIMENZIJE
zarobljeno na 2 straneh
SERVIETA

50 x 50 cm

NADPRT

80 x 80 cm

PRT

100 x 100 cm

PRT

130 x 130 cm

PRT

130 x 190 cm

Namizni prt iz dvojno vite preje
merceriziranega bombaža s satenasto
borduro, na dveh straneh tkana
zaključena krajca, na dveh straneh
robljeno. Dimenzije po pranju.
Ostale dimenzije po naročilu.
95

140 ZLATA

52

190 ŠAMPANJEC

ATLAS ROYAL
Prt
IZDELEK
100% merceriziran bombaž
220 g/m2
DIMENZIJE
zarobljeno na 4 straneh
SERVIETA

50 x 50 cm

NADPRT

90 x 90 cm

zarobljeno na 2 straneh
PRT

110 x 110 cm

PRT

140 x 140 cm

PRT

140 x 220 cm

zarobljeno na 2 straneh

001 BELA

140 ZLATA

190 ŠAMPANJEC

150 STARO ZLATO

213 ORANŽNA

239 KAPUČINO

352 JABOLČNO
ZELENA

265 KAVA

221 ČOKOLADA

257 BARVA LANU

530 MARELICA

547 BORDO

582 OPEČNATO
RDEČA

PRT

ø 140 cm

PRT

ø 160 cm

NAMIZNI TEKAČ

45 x 130 cm

NAMIZNI TEKAČ

45 x 175 cm

Namizni prt iz trpežne, visokokakovostne
dvojne vite bombažne preje gladke
površine. Visokokakovostna preja je še
posebej vzdržljiva zaradi dvakrat vite
preje tako v osnovi kot v votku. Preprost
enobarven prt je odlična osnova za
bogato dekoracijo mize. Mercerizirana
tkanina je zelo vzdržljiva, obenem
pa daje eleganten in subtilen videz.
Dimenzije pred pranjem.
95

Privlačno zložen prtiček
‘Double fan’ – kako narediti?
1. korak

2. korak

3. korak

4. korak

Prepognite prtiček
pod središčno točko.

Izmenično prtiček
zlagajte enakomerno
navznoter in navzven, da
dobite izgled harmonike.

Previdno prepognite
notranjo stran vrha
proti zunanji strani.

Raztegnite zgornjo stran
prtička, medtem ko spodnjo
stran obržite skupaj.
Končano!
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WIEN
Prt
IZDELEK
100% merceriziran bombaž
220 g/m2
DIMENZIJE
SERVIETA

50 x 50 cm

NADPRT

90 x 90 cm

PRT

140 x 140 cm

PRT

140 x 180 cm

PRT

ø 140 cm

Fina, rustikalna, elegantna struktura
izdelka, ki polepša vašo mizo v
restavraciji. Dimenzije pred pranjem.
Ostale dimenzije po naročilu.
95

001 BELA

025 KREM

035 BEŽ

100 NEŽNO RUMENA

140 ZLATA

234 BLATNO
RJAVA

260 RJAVO
RUMENA

319 TEMNO ZELENA

350 NEŽNO
ZELENA

405 SVETL0 MODRA

585 BURGUNDY
RDEČA

930 KAMNITO RJAVA

945 GRAFITNA

REMINENCE

Prt
IZDELEK
60% poliester, 40% bombaž
207 g/m2
DIMENZIJE
SERVIETA

50 x 50 cm

NADPRT

90 x 90 cm

NADPRT

100 x 100 cm

PRT

140 x 140 cm

PRT

140 x 180 cm

PRT

ø 190 cm

PRT

ø 200 cm

NAMIZNI TEKAČ

40 x 180 cm

NAMIZNI TEKAČ

40 x 160 cm

Izredna karizma je izražena z žakardnim
‘royal’ vzorcem. Popolnoma preprosto
vzdrževanje in dimenzijska stabilnost
v atraktivnih barvah. Vse dimenzije po
naročilu. Dimenzije po pranju.
60

54

P

1 BELA

4 SVETL0 BEŽ

56 BEŽ

46 SVETL0 RJAVA

92 SVETL0 SIVA

91 TEMNO SIVA

29 LILA

00 ČRNA

VARESE
Prt
IZDELEK
55% poliester, 45% bombaž
240 g/m2
DIMENZIJE
SERVIETA

001 BELA

035 BEŽ

150 STARO ZLATO

547 BORDO

125 SEKT

50 x 50 cm

NADPRT

90 x 90 cm

PRT

140 x 140 cm

PRT

140 x 180 cm

PRT

ø 180 cm

PRT

ø 200 cm

NAMIZNI TEKAČ

50 x 130 cm

NAMIZNI TEKAČ

50 x 175 cm

Igra klasične elegance in modernega
dizajna omogočata dobro počutje
vaših gostov. Je eleganten prt za
okrasitev mize z abstraktnim vzorcem
rož. Odlikujejo ga lahko likanje,
visokokakovostno žakardno tkanje in
preprosto vzdrževanje. Dimenzije pred
pranjem.
Ostale dimenzije po naročilu.
60

55

LOTUS
Prt
IZDELEK
100% poliester
275 g/m2
DIMENZIJE

001 BELA

100 RUMENA

190 ŠAMPANJEC

205 SVETL0 RJAVA

214 OPEČNATO
RDEČA

234 SIVO RJAVA

352 JABOLČNO
ZELENA

385 TEMNO ZELENA

400 TEMNO
MODRA

440 SVETL0 MODRA

513 MANDARINA

547 BORDO

925 KAMNITO SIVA

950 SREBRNA

960 ANTRACIT

SERVIETA

50 x 50 cm

NADPRT

90 x 90 cm

PRT

100 x 100 cm

PRT

140 x 140 cm

PRT

140 x 180 cm

PRT

ø 160 cm

NAMIZNI TEKAČ

50 x 130 cm

NAMIZNI TEKAČ

50 x 175 cm

Izredna
strukturirana
tkanina
z
visokokakovostnim premazom proti
madežem. Enostavno za čiščenje,
brez potrebnega likanja, dimenzijsko
in barvno stabilno.
Izogibajte se
neposredni sončni svetlobi, kosovno
barvanje.
Prednosti: premaz proti mečkanju za
preprosto vzdrževanje, premaz proti
madežem kot so rdeče vino, čaj, kava,
… Po uporabi prt enostavno obrišete
z vlažno krpo. Priporočamo pranje do
60° C predpranjem, če je potrebno.
Ne uporabljajte pralnih praškov z
optičnimi belilci, mehčalci in drugimi
impregnacijskimi sredstvi. Dimenzije
pred pranjem.
60

Kako izbrati pravo velikost prta?
ŠT. OSEB

6

4-5

6-8

10

8

6

4

VELIKOST MIZE

ø 100-110 cm

ø 80-90 cm

120 x 120 cm

80 x 190 cm
80 x 220 cm

80 x 170 cm

80 x 120 cm
80 x 130 cm

ø 130 cm
ø 140 cm

180 x 180 cm

130 x 240 cm
140 x 250 cm
140 x 280 cm

130 x 220 cm
140 x 230 cm

130 x 170 cm
140 x 180 cm
130 x 180 cm
140 x 190 cm

80 x 80 cm

VELIKOST PRTA
ø 160 cm
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130 x 130 cm
140 x 140 cm

ALINA
Prt
IZDELEK
53% poliester, 47% bombaž
180 g/m2
impregnacija
žakard
DIMENZIJE
NADPRT

100 x 100 cm

PRT

130 x 130 cm

PRT

130 x 170 cm

PRT

ø 140 cm

Eleganten, pralni prt v subtilnem,
spremenljivem dizajnu in privlačnih
barvah. Le preprosto ga obrišete in že
je čist. Polito rdeče vino, kava, čaj, sok
in omake ostanejo na površini tkanine,
tako da lahko madeže le preprosto
popivnate z vlažno krpo. Likanje po
zadnji strani. Dimenzije pred pranjem.
200 RJAVA

40

VENEDIG

Prt
IZDELEK
100% poliester
235 g/m2
impregnacija
žakard
DIMENZIJE
NADPRT

85 x 85 cm

NADPRT

100 x 100 cm

PRT

140 x 140 cm

PRT

130 x 180 cm

PRT

ø 160 cm

NAMIZNI TEKAČ

50 x 130 cm

NAMIZNI TEKAČ

50 x 175 cm

Eleganten vzorec krasi izvrstno linijo
Venedig. Material je poliester z vrhunsko
obdelavo
proti
madežem,
lepih
barvnih odtenkov. Likanje izdelkov ni
potrebno, dimenzije prtov se po pranju
ne spremenijo. Ostale dimenzije po
naročilu, širina tkanine je 185 cm.
60

001 BELA

100 RUMENA

547 BORDO

035 BEŽ

247 PEŠČENA

960 ANTRACIT

213 ORANŽNA

127 SVETLO SEKT

238 UMBRA RJAVA

128 TEMNO SEKT

57

CARA
Prt
IZDELEK
50% poliester, 50% bombaž
225 g/m2
impregnacija
žakard
DIMENZIJE

190 ŠAMPANJEC

950 SREBRNA

239 KAPUČINO

500 RDEČA

NADPRT

78 x 78 cm

NADPRT

100 x 100 cm

PRT

130 x 130 cm

PRT

130 x 170 cm

PRT

130 x 200 cm

PRT

ø 135 cm

Vodoodbojni prti z akrilnim premazom
proti madežem so predvideni za
pogrinjanje miz na vrtovih.
Ostale dimenzije po naročilu, širina
tkanine 160 cm.
40

311 ZELENA

SCHLIERSEE- 11001

Prt
IZDELEK
100% merceriziran bombaž
130 g/m2
pestro tkanje
DIMENZIJE
PRT

75 x 270 cm

PRT

100 x 280 cm

Tkanina v pestro tkanem karo vzorcu,
odlična izbira za vrtove in ustvarjanje
rustikalnega vzdušja. Vse dimenzije
pred pranjem.
60

595 RDEČA

58

497 MODRA

TOP
Pogrinjek
IZDELEK
70% PVC, 30% poliester
odporno na madeže
DIMENZIJE
POGRINJEK

32 x 47 cm

Praktičen tkan pogrinjek, lepega,
preprostega dizajna, trpežen in hkrati
enostaven za vzdrževanje. Priporočamo,
da pogrinjek obrišete z vlažno krpo.

200 RJAVA

035 BEŽ

900 ČRNA

950 SREBRNA

MEL
Pogrinjek
IZDELEK
70% PVC, 30% poliester
odporno na madeže
DIMENZIJE
POGRINJEK

30 x 45 cm

Eleganten tkan pogrinjek, lepega
preprostega dizajna, trpežen in hkrati
enostaven za vzdrževanje. Priporočamo,
da pogrinjek obrišete z vlažno krpo.

945 GRAFITNO
SIVA

925 SIVA

200 RJAVA

59

ČILE KRPA
Kuhinjska krpa
IZDELEK
100% bombaž
200 g/m2
vafel
DIMENZIJE
50 x 70 cm
Zelo vpojne vafel kuhinjske krpe v dveh
zanimivih kombinacijah črt z motivom
pribora. Zarobljena na vseh štirih
straneh.
60

7183 BEŽ

0172 MARELICA

IZDELEK
100% bombaž
210 g/m2
vafel
DIMENZIJE
50 x 70 cm
Zelo vpojna kuhinjska krpa v vafel tkanju,
z enostavno borduro in brez vzorca.
Zarobljena na vseh štirih straneh.

9000 BELA

60

6283 ZELENA

VAFEL KRPA

Kuhinjska krpa

95

P

P

MALI
Blazina
IZDELEK
70% bombaž, 30% poliester
polnjena
DIMENZIJE
BLAZINA

40 x 40 cm

PAKIRANJE

SET 4/1

Udobna blazina za stol je izdelana
iz izjemno trpežne tkanine. Živahne
barve ustvarijo igriv videz, s trakovi za
privezovanje na stole in štiri točkovnimi
šivi za fiksiranje polnila.

30

025 KREM

100 RUMENA

165 ORANŽNA

300 ZELENA

480 TURKIZ

471 FUKSIJA

960 SIVA

233 ČOKOLADA

Podloga za prt

TABLESTAR

IZDELEK
75% PVC, 25% poliester
550 g/m2
DIMENZIJE
80 x 160/180/200/220 cm
90 x 90/120/130/140/160 cm
100 x 100/130/160 cm
110 x 110 cm
Idealna zaščita pred praskami in madeži
na vaši mizi. Zanesljiva zaščita za mizo
je narejena iz mešanice PVC in poliestra.
Zaščitno podlogo enostavno obrišete.
Je trpežna in vodotesna ter popolnoma
brez vonja.
60
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Otroški plašč - velikosti
opis/leta

B

2

4

6

8

10

12

14

16

A - dolžina rokava

29,5

35,5

37,5

41,5

45,5

49

53

54,5

širina ramen

11,9

12,9

13,2

14

14,6

15,2

16,7

20

40,5

42,5

43

45

47

50

55

59

C - spodnja širina

98

104

110

117

124

131

138

156

D - celotna dolžina

60

70

80

90

100

110

115

120

E - dolžina pasu

135

140

145

150

155

160

165

170

C

dimenzija žepa

13x15

13x15

15x17

15x17

17x20

17x20

19x22

19x22

E

B - hrbtna širina

A

D

Unisex plašč - velikosti
opis/velikostna št.

XS

S

M

L

XL

XXL

A - dolžina rokava

70,5

72,5

76,5

78,5

80,5

82,5

B - hrbtna širina

50

54

58

62

66

70

C - spodnja širina

134

142

150

158

166

174

D - celotna dolžina

130

130

130

130

135

135

E - dolžina pasu

174

182

190

198

206

214

Moški in ženski plašč velikosti in dimenzije.
XS
* Vse dimenzije so v cm.

W
34

M
W
44 36-38

S
M
46-48

M
W
M
40-42 50-52

L
XL
W
M
W
M
44-46 54-56 48-50 58-60

XXL
W
M
52-54 62-64
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Navodila za pranje in kemično čiščenje
... za dolgotrajno mehkobo ...
Simboli za pranje in kemično čiščenje

90

PRANJE

SUŠENJE

Ročno ali mehansko
pranje

Sušenje v bobnu
dovoljeno

Številka označuje
maksimalno temperaturo
pri kateri se izdelek sme
prati

Sušenje v bobnu
dovoljeno pri nižji
temperaturi
Sušenje v bobnu
dovoljeno, normalen cikel
sušenja

Prati previdno
Samo ročno pranje,
najvišja temperatura 40 °C
95

P

P A
P

Sušenje v bobnu ni
dovoljeno

Pranje ni dovoljeno
KEMIČNO ČIŠČENJE

LIKANJE

Dovoljeno čistiti z vsemi
sredstvi za kemično
čiščenje

Likanje na temperaturi
do 200 °C
Likanje na temperaturi
do 150 °C

Vpisane črke v krogu
so namenjene osebju
kemičnih čistilnic in
pomenijo vrsto kemikalij, ki
jih smejo uporabiti

Likanje na temperaturi
do 110 °C

Kratka linija pod krogom
z navedenim simbolom
označuje previdno
kemično čiščenje

BELJENJE S KLOROM

Kemično čiščenje ni
dovoljeno

Likanje ni dovoljeno

Beljenje s klorom
dovoljeno

P

Beljenje s klorom ni
dovoljeno

Fotografije last Svilanita Svila d.o.o.
Foto arhiv Svilanit, Slovenija in Zollner GmbH+Co.KG, Germany
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KONTAKTI
info:
Prodajni komercialist - promocijski program
Helena Klemenc
T: +386 (0)1 83 96 145
E: helena.klemenc@svilanit.si
HORECA objekti
Slovenija
Aleš Kurnik
T: +386 (0)1 83 96 147
E: ales.kurnik@svilanit.si
Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora
Miro Čampa
T: +386 (51) 673 866
E: miro.campa@svilanit.si
Veleprodaja
Damjana Gutenberger
T: +386 (0)1 83 96 133
E: damjana.gutenberger@svilanit.si

www.svilanit.si
Svilanit Svila d.o.o., Kovinarska cesta 4, SI-1241 Kamnik

