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DLACZEGO MY 
1) wspieramy naszych klientów silnym zapleczem magazynowym dostępnym on-
line 2) dzięki produkcji in-house dotrzymujemy terminów oraz warunków umowy 3) 
obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i międzynarodowe sieci na terenie 
całej Europy 4) dostarczamy upominki firmowe „pod klucz” 5) koncentrujemy się na 
wysokiej jakości świadczonych usług, rozwiązywaniu ewentualnych problemów oraz 
komunikacji z klientem 6) pracujemy głównie z produktami frotte, ale interesują nas 
również inne tkaniny 7) wieloletnie doświadczenie sprawia, że rozumiemy potrzeby 
klientów, dlatego spotkacie się u nas z uśmiechem i zrozumieniem

INNOWACJA
WIOSNA 2006 jako pierwsi w Europie prezentujemy linię ręczników oraz ręczników 
kąpielowych Print z  poliestrową bordiurą, na której można drukować. Sukces 
potwierdza fakt, że w ciągu następnych lat konkurencja wprowadziła do swojej oferty 
ten sam typ produktu. JESIEŃ 2012 podczas światowej premiery prezentujemy druk 
sublimacyjny na powierzchni Image – linia ręczników oraz ręczników kąpielowych 
opracowana przez nas. ZIMA 2015 zaczynamy sprzedawać linię Brilliant, w której 
stosujemy całkowicie nowy rodzaj przędzy – Soflex®. Jej zaletą jest niezwykła chłonność 
oraz wyjątkowo wysoka gramatura 600g/m2.

SPRYTNA REKLAMA NA RĘCZNIKACH ORAZ RĘCZNIKACH KĄPIELOWYCH
1) obok takiego przedmiotu reklamowego nie można przejść obojętnie 2) większość 
obdarowanych będzie tego ręcznika używać 3) przy wręczaniu nie trzeba się martwić o 
wielkość, płeć czy też preferencje obdarowywanego 4) upominek reklamowy sprawia 
ludziom radość 5) trwałość prezentu reklamowego liczona jest w latach 6) produkty są 
zauważalne na plaży, w obiektach sportowych oraz placówkach medycznych 7) koszt 
„widzialnego” hasła reklamowego jest bardzo niski (parę groszy)

Można powiedzieć:

Przecież każdy chce mieć wielki ręcznik plażowy!

WHY WITH US 
1) We support our partners by high stock capacity of towels 2) We work with in-house 
production and therefore we keep conditions of order 3) We serve to individual 
customers as well as to retails chains all over Europe 4) Tailor made production  
5) Focus on the quality, high service and communication 6) We work with terry towels, 
concerned about textiles, understand your needs 7) We have large experience and that 
is why you meet us with a smile and understanding

INNOVATION
SPRING 2006 as a first one in Europe we introduce towels and bath towels Print line 
with polyester bordure, into which is possible to do branding by sublimation printing. 
Success confirms that during few years competitors added the same product to their 
portfolio. FALL 2012 world premiere of sublimation print into all over of Image line - 
towels and bathtowels developed by us. WINTER 2015 we start sale of Brilliant line 
with new type of yarns called Soflex®. The advantage is an extraordinary softness and 
high grammage of 600g/m2.

SMART ADVERTISING WITH TOWELS AND BATHTOWELS
1) This type of promotional item is always welcome 2) Most of customers start using 
their towel or bathtowel immediately 3) There are no issues with sizes, genders or 
others 4) These advertising gifts give pleasure to people 5) In the long term available 
with a lasting advertising effect 6) Seen on beaches, in sport enviroments or at medical 
cares 7) Cost of „see the advertising message“ on towel is very low (few cents)

Last but not least:  

Everybody wants to have a big beach towel!

BENEFITS
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Główną zaletą wszystkich poniższych produktów jest 
dostawa do 48 godzin na terenie całej Europy. Wszystkie 
kolory, rozmiary oraz wzory są przygotowane do odbioru 
w odpowiedniej ilości. Wybierzcie interesującą Was linię 
produktów według jakości (g/m2), fantazyjnych bordiur  
lub kroju szlafroków.

Delivery within 48 hours to customers all around Europe 
is main advantage of following items. Each color, size and 
design is available by sufficient quantity. Choose your 
favorite line by quality (g/m2) or by design bordures or 
bathrobe styles.

brilliant pure

golfbamboo

deluxe ręcznik plażowy / beach towel

quality twins

print velvet

image exclusive

superwuschel top
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Linia najwyższej jakości. Nowość – 100% naturalnej bawełny, którą tworzy delikatna 
przędza Soflex®. Powierzchnia ręcznika jest nie tylko miękka w dotyku, ale również 
wykazuje się maksymalną chłonnością! Seria prezentuje się niezwykle luksusowo 
ze względu na zastosowanie połyskliwej przędzy w lamówce oraz pięciu subtelnych 
paskach. Produkt dopełnia wytrzymała zawieszka w kolorze ręcznika. 

The highest line of quality - novelty of 100% natural cotton which is formed by fine 
yarn of Soflex® which has even a higher qualitay than egypt cotton. The terry sur-
face is soft and smooth to the touch, while maintaining its maximum absorbency! 
At first sight view outstanding appearance with shining yarn in weaved into five 
gently strips. Fixed cotton eyelet is including.

w
ysokość / h

eigh
t

1996  saffron

2880  salmon

3710  berry

0100  white

6360  lime

6705  lagoon

5353  light blue

5951  deep sea

9595  silver

8430  graphite

szerokość / width

Materiał / Material: 
100% bawełna Soflex®/
100% Soflex® Cotton

Rozmiar / Size: 
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Gramatura / Weight: 
600 g/m2

IN STOCK

600 g/m2
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Miękkie i szybkoschnące ręczniki oraz ręczniki kąpielowe wykonane z połączenia 
bambusa i bawełny. Subtelny wzór tworzy delikatna krateczka, która została wple-
ciona w oblamowanie oraz ozdobne bordiury. Nie brakuje również wytrzymałej 
zawieszki wykonanej ze sznurka w kolorze ręcznika. Naturalne odcienie odzwier-
ciedlają luksusowy charakter tego produktu.

The highest quality of towels and bath towels made from soft, quick-drying blend 
of bamboo and cotton. Decent design with soft cubes inweaved into end on short 
sides and bordure stripes. Solid cotton hanger in same color for easy daily using. 
Natural colors harmonize with this luxurious product, which is suitable as gift to 
any bathroom.

5084  old orange

0100  white

1502  beige

1986  natural

6970  ruby

8529  walnut

Materiał / Material:
60% Bambus 
40% Bawełna /
60% Bamboo 
40% Cotton

Rozmiar / Size:
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Gramatura / Weight: 
530 g/m2

IN STOCK

530 g/m2

w
ysokość / h

eigh
t

szerokość / width



10 1110

5353  light blue

0100  white

1752  dark yellow

6510  apple green

5851  dark blue

5751  royal

9951  black

5510  turquoise

8430  graphite

3551  red

Luksusowa linia z 10 cm kordonkową bordiurą w dolnej części ręcznika. Kordonek 
przypomina wyglądem aksamit, tworząc tym samym idealną powierzchnię na logo. 

Luxury line with chenille 10 cm wide bordure on bottom part. Suitable especially 
for embroidery. Chenille yarns create gently surface similar to velvet, which is ideal 
background to your logo.

Materiał / Material:
100% bawełna Ring spun /
100% Ring spun cotton

Rozmiar / Size: 
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Gramatura / Weight: 
500 g/m2

IN STOCK

500 g/m2

w
ysokość / h

eigh
t

szerokość / width
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Podstawowa linia z najszerszą paletą kolorów na rynku, która sprosta nawet tym 
najwyższym wymaganiom. Cechą charakterystyczną są dwa cienkie paski na obu 
końcach ręcznika.

Standard line of terry towels and bath towels with the widest range of colors on 
market, which meets the most demanding requirements to promotional towels. 
The characteristic features are two strips at both ends of towels and bath towels.

Materiał / Material: 
100% bawełna Ring spun / 
100% Ring spun cotton

Rozmiar / Size: 
30 x 50 cm*
50 x 100 cm  
70 x 140 cm

Rozmiar dywanika / 
Size bathmat:  
50 x 70 cm 

Gramatura / Weight: 
400 g/m2 (700 g/m2 
dywanik / Bathmat  
700 g/m2)

IN STOCK

0100* white
1155* cream
1353 light yellow
1510 sand
5353* light blue
9253 light grey
1752* dark yellow
2551* orange
4341 lila
5510 turquoise
3773 magenta
3551* red
3810 burgundy
5751* royal
5851* navy
6510* apple green
6851 dark green
7086* chocolate
8430* graphit
9951* black

400 g/m2

w
ysokość / h

eigh
t

szerokość / width
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Linia ręczników i ręczników kąpielowych stworzona specjalnie do druku 
sublimacyjnego. Metoda sublimacji polega na przeniesieniu, pod wpływem 
około 200°C oraz ciśnienia prasy kolorowego, wzoru na białą poliestrową 
powierzchnię bordiury.

Special line of terry towels and bath towels made for sublimation print, white 
polyester bordure. Sublimation print transfer full color pattern under temperatures 
of about 200°C and pressure the press into the border.

6851  dark green

5353  light blue

1752  dark yellow

0100* white

5851  dark blue

8430  graphite

9951  black

5751  royal

3773  magenta

3551  red

6510  apple green

Materiał / Material: 
100% bawełna Ring 
spun+ 9 cm bordiura 
PES /
100% Ring spun 
cotton + 9 cm wide 
PES border

Rozmiar / Size: 
30 x 50 cm* 
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Gramatura / Weight: 
400 g/m2

IN STOCK

400 g/m2

w
ysokość / h

eigh
t

szerokość / width
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Ręczniki oraz ręczniki kąpielowe stworzone do pokrywania nadrukiem całej 
powierzchni. Produkt doskonale łączy właściwości bawełnianego, pętelkowego 
frotte z fizyczną zdolnością do pokrywania nadrukiem sublimacyjnym powierzchni 
włókien poliestrowych. Strona bawełniana przeznaczona jest do wycierania  
a poliestrowa do nadruku sublimacyjnego.

This product combines the excellent properties of cotton terry loop and physical 
ability to print into sublimation polyester. Cotton side is intended for wiping 
and polyester side for printing. Sublimation print permits to reach foto quality 
of printing, which is durable to mechanical wearing and sublimation by 200°C is 
resistant to washing.

Materiał / Material: 
przód pod nadruk 
100% poliester, tył 
100% bawełna /
front side 100% 
Polyester for printing, 
back side 100% cotton

Rozmiar / Size: 
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Gramatura / Weight: 
400 g/m2

0100  white

IN STOCK

400 g/m2

w
ysokość / h

eigh
t

szerokość / width
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149 mais
145 saffron
609 lime
613 kiwi
158 old orange
075* ruby
306 viola
266 berry
713 cashmere
829 silver
850* stone
843 graphit
017* ivory
194 turquoise
458 lagoon
256 ketchup
001* snow
414* sky
496 royal
596 deep sea

Markowe frotte Möve, występujące w szerokiej gamie kolorystycznej i rozmiarowej. 
Posiada ozdobne, drobne fale na obu krótszych końcach ręcznika. Cechą 
charakterystyczną tej tradycyjnej niemieckiej marki jest materiałowa zawieszka 
oraz tkane logo. Termin dostawy: do 2 tygodni.

Terry of brand Möve by wide range of colors and sizes. Gentle ripple looks very 
decents on both ends. Textile hanger and weaved label support this traditional 
german brand. Delivery by 2 weeks.

Materiał / Material: 
100% Bawełna /
100% Cotton 

Rozmiar / Size: 
30 x 50 cm 
50 x 100 cm  
80 x 150 cm  
80 x 200 cm*

Gramatura / Weight: 
530g/m2 (700 g/m2 

dywanik) / 530g/m2 
(700 g/m2 bathmat)

IN STOCK

530 g/m2

Markowe frotte Möve jest przeznaczone do użytkowania w trudnych warunkach 
hotelowych. W dolnej części znajduje się szeroki pas z obniżoną pętelką, który 
tworzy doskonałą powierzchnię do wyszywania. Termin dostawy: do 2 tygodni.

Terry of brand Moeve is directly designed for demanding hotel chains. In the 
bottom part is wide bordure for embroidery. Delivery by 2 weeks.

125  sun

256  ketchup

274*  bordeaux

414  sky

545*  royal

499*  navy

829  silver

850*  stone

615*  forest

001* snow

719*  beige

749*  coffee

Materiał / Material: 
100% Bawełna /
100% Cotton 

Rozmiar / Size: 
50 x 100 cm  
67 x 140 cm 
80 x 180 cm*

Gramatura / Weight: 
500 g/m2

IN STOCK

500 g/m2

w
ysokość / h

eigh
t

szerokość / width
w

ysokość / h
eigh

t
szerokość / width
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3551  red

9253  light grey

5851  dark blue

6851  dark green

9951  black

Ręczniki przeznaczone do wycierania kijów golfowych, których nie może zabraknąć 
w żadnej torbie golfowej.

Special towels with metal hook and ring for hanging on the golf bag. 

Materiał / Material: 
100% Bawełna /
100% Cotton

Powierzchnia / Surface: 
pętelkowe frotte z obu stron 
/ pętelkowe frotte z jednej 
strony / both sides terry / 
one side velour 

Rozmiar / Size: 
48 x 40 cm

IN STOCK

5851  dark blue

5353  light blue

0100  white

8430  graphite

Ręcznik plażowy bez bordiury. Uzupełnia  poprzednie serie ręczników  
o duży rozmiar.

Extension of basic line bath towels by bigger size of beach towel. There are no 
bordure, therefore is usable as a set to other towels and bath towels.

Materiał / Material: 
100% bawełna Ring spun /
100% Ring spun cotton

Rozmiar / Size: 
80 x 180 cm

Gramatura / Weight:
450 g/m2

IN STOCK

450 g/m2

w
ysokość / h

eigh
t

szerokość / width

w
ysokość / h

eigh
t

szerokość / width
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Luksusowy szlafrok z  kołnierzem oraz wyrazistą, materiałową lamówką wzdłuż 
kołnierza oraz rękawów. Wewnętrzną stronę tworzą poliestrowe mikrowłókna, 
które wywołują efekt aksamitnej powierzchni. Z kolei z zewnętrz mamy bawełniane 
pętelkowe frotte. Ekskluzywna linia w dwóch wariantach kolorystycznych 
przeznaczona zarówno dla pań, jak i panów.

Luxury bathrobe with shawl collar style and significant textile piping on the 
edge of collar and sleeves. Outside material from polyester microfiber creates 
a velvet touch effect. There are terry cotton loops inside. Exclusive line combines 
colors of white and graphite for men and women.

Materiał / Material: 
strona wewnętrzna 100% 
bawełny, strona zewnętrzna 
mikrowłókno PES /
inside 100% cotton,
 outside 100% 
PES microfiber

Rozmiar / Size: 
XS, S, M, L,  
XL, XXL

8430  graphite

0100  white

IN STOCK
Materiał / Material: 
100% bawełna Ring spun /
100% Ring spun cotton

Rozmiar / Size: 
S, M, L, XL, XXL

Szlafrok frotte z kołnierzem, dwoma kieszeniami i paskiem. Z zewnątrz znajduje się 
strzyżone frotte, które wytwarza efekt „aksamitnej” powierzchni. Elegancki oraz 
luksusowy szlafrok.

Terry bathrobe with shawl collar, two pockets and belt. Outside cotton material 
creates a velvet touch effect. Elegant and luxury bathrobe as well. 

IN STOCK

0100  white
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Szlafrok wykonany z  pętelkowego frotte z  kołnierzem, dwoma kieszeniami  
i paskiem. Klasyczny krój szlafroka o długości poniżej kolan.

Terry bathrobes shawl collar style, two pockets and belt. Classic type of bathrobes 
below the knee. 

Materiał / Material: 
100% bawełna Ring spun /
100% Ring spun cotton

Rozmiar / Size: 
S, M, L, XL, XXL

0100  white

IN STOCK

0100  white

IN STOCK
Materiał / Material: 
100% bawełna Ring spun /
100% ring spun cotton

Rozmiar / Size: 
S, M, L, XL, XXL

Szlafrok wykonany z  pętelkowego frotte o kroju kimona z  dwoma kieszeniami 
oraz paskiem. Podstawowa linia, która doskonale sprawdza się nie tylko w celach 
reklamowych, ale także usługach hotelarskich.

Terry bathrobe kimono style, two pockets and belt. Standard line suit to promotion 
or wellness.
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Oferujemy wiele sposobów znakowania 
(=brandowania) gotowych produktów frotte. 
Przedstawione poniżej sposoby są szybkie, 
wywołują inny efekt końcowy oraz różnią się 
pod kątem stopnia trudności.

There are several types of branding to towels, 
bathtowels and bathrobes. All mentioned  
types of branding are quick and ready to use  
to all available stock items.

HAFT
EMBROIDERY 

INTO BORDURE

ETYKIETY 
ZAWIESZKI 
LABELS, TAGS

NADRUK 
CAŁOPOWIERZCHNIOWY 

PRINT ALLOVER

NADRUK NA 
BORDIURZE

PRINT INTO  
BORDURE
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Haft maszynowy jest wysokojakościowym sposobem 
prezentacji motywu lub logo na podkładzie tekstylnym  
o przedłużonej trwałości. Maksymalny rozmiar haftu określa 
maszyna hafciarska, która do jednego wzoru wykorzystuje 
aż 15 nici wiskozowych o trwałych kolorach. Efekty końcowy 
zależy przede wszystkim od doświadczenia programatora, 
jakości maszyny hafciarskiej oraz dbałości personelu  
o szczegóły.

Wysoka jakość logo 
Minimalna ilość 1 szt. – standardowe serie od 50 szt. 
Trwały kolor

Embroidery is the most best way of branding designs  
or logos on each textile material with long life. Maximum size 
of embroidery is determined by embroidery machine, which 
can use up to 15 color stability yarns of viscose. The final 
result mainly depends on experience of graphic designer, 
quality of equipment and service care.

high quality of logo
minimum quantity 1 piece – standard series from 50 pcs
color stability of yarns

EMBROIDERY

BRANDING

Odpowiednie dla / 
Can be applied to:

Brilliant
BamboO deluxE
qualitY diamant
purE golF
beach toweL
TWINS VELVET
EXCLUSIVE
TOP
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Kolorowy nadruk sublimacyjny na 9 cm bordiurze 
bawełnianego ręcznika lub ręcznika kąpielowego z serii PRINT. 
Cyfrowy CMYK jest odpowiedni do obrazków oraz logotypów, 
zawierających dużo szczegółów. Nadruk na bordiurze 
zachowuje trwały kolor nawet przy praniu w wysokich 
temperaturach. 

Jakość fotograficzna
Minimum 1 szt.
Obie strony nadają się do wycierania

Fullcolor sublimation print to inweaved bordure 9 cm  
wide of cotton towel or bathtowel PRINT line. Digital CMYK 
print is suitable for pictures and logos with details. Final 
product has colorstability even at highest temperatures.

photo quality
minimum quantity 1 pc
both sides good absorbent

PRINT

Odpowiednie dla / 
Can be applied to:

BRANDING
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Kolorowy nadruk sublimacyjny na całej poliestrowej stronie 
ręcznika lub ręcznika kąpielowego serii IMAGE. Nadruk 
cyfrowy jest odpowiedni dla szczegółowych obrazków oraz 
logotypów. Zachowuje trwały kolor nawet przy praniu w 
wysokich temperaturach.

Jakość fotograficzna
Minimum 1 szt.
Odpowiedni do dużych oraz całopowierzchniowych nadruków

Fullcolor digital sublimation print to allover of polyester part 
of towel or bathtowel IMAGE line. Digital print is suitable 
for pictures and logos with details. Final product has color 
stability even at highest temperatures. 

photo quality
minimum quantity 1 pc
suitable for allover prints

Odpowiednie dla / 
Can be applied to:

IMAGE
BRANDING
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Bardzo prosty i zarazem efektowny sposób znakowania 
gotowych produktów firmowym logo lub sloganem 
reklamowym. Etykieta może być przyszyta do lamówki 
lub wszyta jako zawieszka. Oferujemy zawieszki zarówno 
haftowane, jaki i z nadrukiem w różnych kolorach i rozmiarach. 

Minimum 100 szt.
Produkcja + szycie 2 tygodnie

Very smart and effective way, how to brand a final product 
with logo or advertising slogan. The printed or woven label 
can be sewn into the hem and/or used as a hanger. There  
are printed or inweaved labels available in different sizes.

suitable for series from 100 pcs
production incl. sewing within 2 weeks

Odpowiednie dla / 
Can be applied to:

Brilliant BamboO  
deluxE qualitY 
PRINt IMAGE
diamant
purE golF
beach toweL
TWINS VELVET
EXCLUSIVE TOP

BRANDING
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Proces znakowanie produktów (=brandowanie),  
odbywający się na etapie produkcji jest skomplikowany  
ze względu na czas przygotowania oraz wymagania sprzęto-
we. Wszystkie poniżej opisane wzory powstają w momencie 
tkania materiału. 

Produkty na zamówienie  
charakteryzują się przede wszystkim:
Zastosowaniem dużych i wyraźnych wzorów
Produkcją seryjną jednego wzoru 
Terminem dostawy1-2 miesiące
Unikatowością

Tailor made production is a challenge 
for time management and machine 
equipment. Each of following types  
of branding is is directly created  
during production. 

Tailor made production 
is mainly specified by:
using large and significant artworks
higher quantities of one design
delivery 1 - 2 months
unique 
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Plastyczny wzór na całej powierzchni ręcznika 
lub ręcznika kąpielowego. Najczęściej spotykamy 
się z wykonaniem dwukolorowym. Technika jest 
odpowiednia do otrzymywania wzorów o różnych 
wielkościach. Przy tego typu zdobieniu zaleca się 
użycie materiału o wyższej gramaturze, aby kolory 
nie prześwitywały. Technikę kolorowego tkania 
obowiązuje zasada „podziału na pasy”, w których 
przenikają się tylko dwa kolory. 

Significant design into all area of towel or bathtowel. 
Usually we provide two color jacquard design in 
all sizes and higher weights so colors do not show 
through each other. Multicolor jacquard inweaving 
must respect rule „split into stripes“, which allows
only changing of two colors.

TAILOR MADE PRODUCTION

Najtrudniejszy sposób dwukolorowego tkania 
powierzchni z wykorzystaniem trzeciego koloru, 
który nie posiada pętelek. Wyjątkowy sposób 
zastosowania dodatkowego koloru tam, gdzie nie 
wystarczy standardowy żakard. 

More complicated way of jacquard two color 
inweaving into all area with additional third color, 
which doesn‘t create terry loops but only structure. 
Unique way to use additional color if standard two 
colors jacquard inweaving isn't enough.

TAILOR MADE PRODUCTION
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Subtelny wzór powstaje w wyniku zastosowania 
różnej długości pętelek z jednej lub obu stron frotte.
 
Decent type of branding, low lopt creates design, 
usable for one side or for both sides as well.

TAILOR MADE PRODUCTION

Kolorowy, szczegółowy motyw doskonale sprawdzi 
się na bordiurze, która nie posiada pętelek. Wielkość, 
umieszczenie lub ilość bordiur można dostosować do 
konkretnego zamówienia. 

Multicolor inweaving into bordure, gently details 
are shown in the bordure, which doesn‘t have terry 
loops. Size, position, width and even quantity of 
bordure can be managed. 

TAILOR MADE PRODUCTION
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Wykorzystanie kordonka do powstania tłoczonych 
napisów lub logotypów doskonale sprawdzi się 
na bordiurze. Kordonek wytwarza miły w dotyku 
aksamitny efekt. Technika odpowiednia dla małych 
czcionek. Stanowi uzupełnienie reliefu. 

Using chenille yarn for making plastic signs or logos 
without excelling in the area withou loops, in the 
bordure. Chenille creates a velvet effect and act nice 
to the touch. It is suitable for smaller font size.  
We see it as a complement to the plastic-weaving.

TAILOR MADE PRODUCTION

Ręcznik kąpielowy dziecięcy 
Śliniak
Szlafrok dziecięcy
Skarpetki z tkanym logo
Nadgarstnik z tkanym logo
Ręcznik sportowy
Ręcznik szybkoschnący
Peleryna fryzjerska
Turban fryzjerski
Kilt do sauny (męski/damski)
Ręcznik do sauny
Kapcie
Torba plażowa/ ręcznik 
Opakowania specjalne
Ręczniki dla psów
Znakowanie produktów przy 
pomocy kamyczków

i inne

Baby towel
Baby bip
Baby bathrobe
Socks with inweaved logo
Wristband with inweaved logo
Sport towel
Outdoor towel
Hairdress towel
Hairdress turban
Sauna kilt
Sauna towel
Slippers
Beach bag / towel
Special packaging
Dog‘s towel
Branding by small plates

and others

TAILOR MADE PRODUCTION
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Inspirujemy jak podnieść jakość nie tylko prezentu, ale także 
sloganu reklamowego.

The following summary should inspire customers to  
increase the value of the gift and the actual advertising  
message. Packaging is not just protection against damage,  
but it ‘s a main impression of the gift.



474646

PACKAGING PACKAGING

Przezroczyste torebki lub woreczki z  samoprzylepną pokrywą stanowią 
ochronę dla ręcznie pakowanych produktów z  wyeksponowanym logo. / 
Transparent polybags with adhesive flap form protective covering for the 
hand-packed products with a visible logo.

Najróżniejsze rodzaje tekstylnych lub papierowych pasków, które podkreślają 
charakter prezentu. Pasek może być pokryty nadrukiem lub może być utkany 
w dowolnym kolorze. / Different types of textile or paper tapes to complete 
the type of gift. Textile tape can be printed or weaved. 

Błyszczące torebki PE lub celofany uzupełniamy kolorową wstążką, którą dobieramy 
pod kolor produktu lub logo. Produkt zapakowany w tzw. „cukierek“. / Glossy polybags 
or cellophane are finished with colored ribbon. Packaging like a candy or double candy.

Przezroczyste opakowanie PVC w kształcie walca zamykane na sznurek. Mały 
komin jest odpowiedni na ręcznik a duży na ręcznik kąpielowy. / Transparent PVC 
cover by design of stack, with tied ending. Small stack is suitable for towel, big 
stack for bath towel.

Rozmiary / Sizes: 
12 x 25 cm
14 x 30 cm
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Rozmiary / Sizes: 
25 x 25 x 2,5 cm 
25 x 25 x 4 cm 
25 x 25 x 10 cm

PACKAGING PACKAGING

Przezroczyste opakowanie PVC w kształcie walca z zamkiem lub sznurkiem w górnej 
części. Mała wieża jest odpowiednia na ręcznik, a duża na ręcznik kąpielowy. Wielkość 
opakowania dostosowujemy do zamówienia. / Transparent PVC cover by design of 
tower with zipper and string at the top. Small tower is suitable for towel, big tower for 
bath towel. Possible to produce in different sizes.

Przezroczyste opakowanie PVC w kształcie prostopadłościanu z rączką w górnej 
części. Box jest odpowiedni na jeden ręcznik kąpielowy lub dwa, trzy ręczniki. Wielkość 
opakowania dostosowujemy do zamówienia. / Transparent PVC cover in box design 
with zipper and hanger at the top. Suitable for bath towel and two towels or three 
towels. Possible to produce in different sizes.

Półprzezroczyste polipropylenowe opakowanie w kształcie walizki z rączką. 
Bezpieczne zamknięcie zapewniają dwa mocne zamki. Rozmiary zaprojektowane 
pod kątem najczęściej używanych produktów - ręcznik, ręcznik kąpielowy, zestaw. 
Walizka występuje również w wariancie przezroczystym, a także można ją pokrywać 
kolorowym nadrukiem. / Milky prophylen cover in suitcase design with handle. 
Different sizes. Surface of suitcase can be printed in multiple colors.

Obrandowane tekstylia sprasowujemy w wybrany kształt na prasie hydraulicznej. 
Następnie ozdabiamy produkt z obu stron papierową okładką z nadrukiem oraz owijamy 
przezroczystą folią. Ta metoda jest odpowiednia dla mniejszych produktów wykonanych ze 
100% bawełny np. podkoszulki, ręczniki. / Suitable textile is compressed to a required design 
with a hydraulic press. A colored picture on top and bottom of packing is added. Packing and 
sealing with transparent foil follows. Compressing needs the use of 100% cotton material.

Rozmiary / Sizes: 25 x 25 x 10 cmRozmiary / Sizes:  
12 x 18 cm / 14 x 26 cm
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PACKAGING

Opakowanie z ekologicznej falistej tektury do pakowania zestawów prezentowych. W wieczku umieszczone jest przezroczyste okienko, które eksponuje logo lub 
prezent. Rozmiary: 27 x 18 x 6 cm / 37 x 24 x 7 cm / Packaging s used to create luxury terry sets. There are transparent windows to see logo and products. Sizes: 
27 x 18 x 6 cm / 37 x 24 x 7 cm






