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ręcznik to najlepsze rozwiazanie

SPIS TREŚCI

Produkty frotte marki Frotery® chrakteryzują się wysoką jakością
bawełny, funkcjonalnością i wzornictwem. Ręczniki i ręczniki kąpielowe
mają wysoką gramaturę, dzięki czemu są bardzo chłonne, miękkie w
dotyku i dostępne w wielu wariantach kolorystycznych. Bawełniane
szlafroki o różnych kształtach doskonale nadają się do łazienek, hoteli
oraz jako prezent reklamowy. Specjalizujemy się w niestandrdowej
produkcji reklamowych ręczników, szlafroków oraz asortymentu
dziecięcego i hotelowego.
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IN MAGAZYNIE
W
STOCK

white

BRILLIANT

berry
lime
lagoon
light blue
deep sea
silver
graphite
petrol
walnut

Materiał:
100% Soflex®
bawełna
Rozmiar:
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gramatura:
600 g/m²
Pakowanie:
50 x 100 cm - 40 szt.
70 x 140 cm - 20 szt.

Wysokiej jakości ręczniki z serii Brilliant
wykonane są z naturalnej bawełny, którą
tworzy delikatna przędza Soflex. Wzór
tworzy błyszcząca przędzę wpleciona
w lamówkę ręcznika wraz z pięcioma
subtelnymi paskami.
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W MAGAZYNIE

white
natural

BAMBOO

walnut
ruby
avocado
denim

Materiał:
60% bambus
40% bawełna
Rozmiar:
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gramatura:
530 g/m²
Pakowanie:
50 x 100 cm - 50 szt.
70 x 140 cm - 25 szt.

Włókna bambusowe nadają ręcznikom szczególne właściwości, takie jak
połysk, właściwości antybakteryjne, wysoką chłonność jak również efekt szybkoschnący. Naturalne odcienie harmonizują z subtelnym wzorem w drobne
sześciany wplecionym w oblamowanie
oraz w ozdobną bordiurę.
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W MAGAZYNIE

white
dark yellow
apple green
royal

DELUXE

light blue
dark blue
silver
graphite
red
black
turquoise

Materiał:
100% bawełna
Rozmiar:
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gramatura:
500 g/m²
Pakowanie:
50 x 100 cm - 50 szt.
70 x 140 cm - 25 szt.

Luksusowe ręczniki i ręczniki kąpielowe
serii Deluxe posiadają szenilową bordiurę.
Tkana 10 cm szelinowa bordiura, to
idealne miejsce na umieszczenie logo.
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W MAGAZYNIE

white *
cream *
sand

QUALITY

dark yellow *
light blue *
royal *
dark blue *
turquoise
Materiał:
100% bawełna

violet
denim

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

petrol
apple green *
dark green

Gramatura:
400 g/m²

orange *

Rozmiar dywanika:
50 x 70 cm

magenta
red *

Gramatura dywanika:
700 g/m²
Pakowanie:
30 x 50 cm - 200 szt.
50 x 100 cm - 60 szt.
70 x 140 cm - 25 szt.

burgundy
chocolate *
silver
graphite *
black *

Jeśli lubisz kolory, wybór ręczników z serii Quality to właściwy wybór. Ta linia oferuje najszerszy wybór kolorów na rynku.
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W MAGAZYNIE

white *
dark yellow
apple green
royal
light blue
dark blue
silver
graphite

PRINT

black *
red
Materiał:
100% bawełna,
9 cm bordiura PES
Rozmiar:
* 30 x 50 cm
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gramatura:
400 g/m²
Pakowanie:
30 x 50 cm - 200 szt.
50 x 100 cm - 50 szt.
70 x 140 cm - 25 szt.

Ręczniki Print marki Frotery® to linia ręczników stworzona specjalnie do wykonania pełnokolorowego nadruku sublimacyjnego na bordiurze.
To kombinacja kolorowego ręcznika frotte z tkaną jednostronną bordiurą poliestrową.
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magenta
dark green

W MAGAZYNIE

white

IMAGE

colors

Materiał:
przód pod nadruk
100% poliester, tył
100% bawełna
Rozmiar:
30 x 50 cm
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gramatura:
400 g/m²
Pakowanie:
30 x 50 cm - 200 szt.
50 x 100 cm - 60 szt.
70 x 140 cm - 30 szt.

Wierzch wykonany jest z włókien poliestrowych co umożliwia wykonanie druku sublimacyjnego na całej powierzchni
ręcznika. Efekt to jednostronnie, w pełni
drukowany ręcznik. Druga strona to biała
bawełniana pętelkowa frotte.
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MICROTECH

W MAGAZYNIE

white
red
apple green
royal
deep sea
graphite
neon pink
neon yellow

Materiał:
80% Polyester
20% Polyamid
Rozmiar:
30 x 50 cm
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gramatura:
200 g/m²
Pakowanie:
30 x 50 cm - 250 szt.
50 x 100 cm - 100 szt.
70 x 140 cm - 60 szt.

Sportowy ręcznik Microtech jest wyjątkowo cienki i ma właściwości antybakteryjne. Microtechy można haftować, tłoczyć
(Hot stamping) lub drukować. Ręczniki z
brandingiem dostarczamy w ciągu 2 tygodni.
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W MAGAZYNIE

light grey
red
dark green
dark blue

GOLF

black

Materiał:
100% bawełna
Rozmiar:
51 x 43,5 cm
Powierzchnia:
pętelkowe frotte z obu
stron / pętelkowe frotte
z jednej strony
Pakowanie:
45 x 48 cm - 100 szt.

Ręcznik golfowy Golf przeznaczony jest
do czyszczenia kijów golfowych. Tych
praktycznych ręczników nie może zabraknąć w żadnej torbie golfowej.
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W MAGAZYNIE

electric green

COOLING

cobalt blue
ice blue

Materiał:
50% Polyester
50% Cooling yarn
Rozmiar:
30 x 100 cm
Gramatura:
160 g/m²
Pakowanie:
30 x 100 cm - 50 szt.

Cooling to ręcznik chłodzący, antybakteryjny wykonany z mikrowłókien, w 100%
z poliestru, który doskonale zatrzymuje
wodę. Po namoczeniu w wodzie absorbuje wilgoć, a po wstrząśnięciu stabilizuje temperaturę.
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W MAGAZYNIE

FITNESS

silver

Materiał:
100% bawełna,
10 cm bordiura PES
Rozmiar:
90 x 40 cm
Gramatura:
400 g/m²
Pakowanie:
40 x 90 cm - 60 szt.

Sportowy ręcznik Fitness towel marki
Frotery® wykonany jest w 100% z bawełny frotte z jednostronną, szeroką na 10
cm poliestrową bordiurą przeznaczoną
do nadruku sublimacyjnego. Ręcznik posiada tylną kieszeń z możliwością zamocowania na oparciu ławki treningowej.
Kieszeń zapinana jest na zamek.
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W MAGAZYNIE

white

BEACH

TOWEL

creame
light blue
dark blue
graphite

Materiał:
100% bawełna
Rozmiar:
80 x 180 cm
Gramatura:
450 g/m²
Pakowanie:
80 x 180 cm - 15 szt.

Najpopularniejszym sposobem dla reklamodawców jest umieszczenie logo firmy
na dużej powierzchni ręcznika plażowego. To wyjątkowy produkt i indywidualna
produkcja na zamówienie. Możesz więc
wybrać kolor ręcznika i tkany motyw.
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W MAGAZYNIE

white

TWINS

graphite

Materiał:
strona wewnętrzna
100% bawełny, strona
zewnętrzna
mikrowłókno PES
Rozmiar:
XS, S, M, L, XL, XXL

Ekskluzywny szlafrok z kołnierzem, dwoma kieszeniami i paskiem.
W produkcie użyto dwóch materiałów,
strona wewnętrzna wykonana jest z bawełny, natomiast strona zewnętrza z
miękkiego poliestru.
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W MAGAZYNIE

VELVET

white

Materiał:
100% bawełna - velur
Rozmiar:
S, M, L, XL, XXL

Luksusowy szlafrok frote z kołnierzem,
dwoma kieszeniami i paskiem. Zewnętrzna strona wykonana jest ze strzyżonej
frote, która daje efekt delikatnej „aksamitnej” powierzchni.
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EXCLUSIVE

W MAGAZYNIE

white

Materiał:
100% bawełna
Rozmiar:
S, M, L, XL, XXL

Szlafrok wykonany z pętelkowego frote
z kołnierzem, dwoma kieszeniami i paskiem. Klasyczny krój szlafroka o długości
poniżej kolan.
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W MAGAZYNIE

TOP

white

Materiał:
100% bawełna
Rozmiar:
S, M, L, XL, XXL

Szlafrok wykonany z pętelkowego frote o
kroju kimona z dwoma kieszeniami oraz
paskiem. Podstawowa linia, która doskonale sprawdza się nie tylko w celach
reklamowych, ale także usługach hotelarskich.
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bywający się na etapie produkcji jest skomplikowany
ze względu na czas przygotowania oraz wymagania

sprzętowe. Wszystkie poniżej opisane wzory powstają w momencie tkania materiału.

- TKANIE KOLOROWE

- RELIEF

- TKANA BORDIURA

- TKANIE KORDONKIEM

i inne

NADRUK CAŁOPOWIERZCHNIOWY

Kolorowy nadruk sublimacyjny na całej poliestrowej

stronie ręcznika lub ręcznika kąpielowego serii Image.

NADRUK NA BORDIURZE

Kolorowy nadruk sublimacyjny na 9 cm bordiurze
bawełnianego ręcznika lub ręcznika kąpielowego
z serii Print.

HAFT

Haft maszynowy jest wysokojakościowym sposo-

bem prezentacji motywu lub logo na podkładzie
tekstylnym o przedłużonej trwałości.

ETYKIETY, ZAWIESZKI

Bardzo prosty i zarazem efektowny sposób znakowa-

nia gotowych produktów firmowym logo lub sloganem reklamowym.
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TAILOR MADE PRODUCTION

Proces znakowanie produktów (=brandowanie), od-

BRANDOWANIA

Oferujemy wiele sposobów znakowania
(=brandowania) gotowych produktów
frotte. Przedstawione poniżej sposoby
są szybkie, wywołują inny efekt końcowy
oraz różnią się pod kątem stopnia trudności.
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PRZEWIĄZANIE

Najróżniejsze rodzaje tekstylnych lub papierowych
pasków, które podkreślają charakter prezentu.

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

WSTĄŻECZKA

Błyszczące torebki PE lub celofany uzupełniamy ko-

lorową wstążką, którą dobieramy pod kolor produktu lub logo.

pokrywą stanowią ochronę dla ręcznie pakowanych
produktów z wyeksponowanym logo.

KOMIN

Przezroczyste opakowanie PVC w kształcie walca zamykane na sznurek. Mały komin jest odpowiedni na
ręcznik a duży na ręcznik kąpielowy.

WIEŻA

Przezroczyste opakowanie PVC w kształcie walca
z zamkiem lub sznurkiem w górnej części.

BOX

Przezroczyste opakowanie PVC w kształcie prostopadłościanu z rączką w górnej części.

WALIZKA

Półprzezroczyste polipropylenowe opakowanie w
kształcie walizki z rączką.

SPRASOWANIE

Obrandowane tekstylia sprasowujemy w wybrany
kształt na prasie hydraulicznej.

PUDEŁKO Z OKIENKIEM

Opakowanie z ekologicznej falistej tektury do pakowania zestawów prezentowych.
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OPAKOWANIA

WORECZEK

Przezroczyste torebki lub woreczki z samoprzylepną
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White
0100
Pantone Trans. White

Silver
9595
Pantone 429

Graphite
8430
Pantone 7540

Black
9951
Pantone Black

Deep Sea
5951
Pantone 2767

Dark blue
5851
Pantone 654

Light grey
9253
Pantone 421

Light blue
5353
Pantone 7453

Lagoon
6705
Pantone 326

Turquoise
5510
Pantone 312

Royal
5751
Pantone 2935

Cobalt blue

Cream
1155
Pantone 7499

Lime
6360
Pantone 366

Denim
5757
Pantone 2374

Ice blue

Petrol
6965
Pantone 3165

Violet
4851
Pantone Violet

Natural
1986
Pantone 7506

Avocado
6676
Pantone 576

Apple green
6510
Pantone 368

Electric green
Pantone 375

Dark green
6851
Pantone 560

Burgundy
3810
Pantone 202

Sand
1510
Pantone 720

Orange
2551
Pantone 1505

Dark yellow
1752
Pantone 122

Red
3551
Pantone 199

Berry
3710
Pantone 221

Ruby
6970
Pantone 1815

Walnut
8529
Pantone 7530

Chocolate
7086
Pantone 7596

Neon yellow

Neon pink

Pantone 809

Pantone 812

Magenta
3773
Pantone Rhoda. Red

Pantone 2191

Pantone 287

www.frotery.pl
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