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1. Ręczniki frotte
• ręczniki frotte bawełniane
• tanie ręczniki
• luksusowe ręczniki
• ręczniki sportowe szybkoschnące
• ręczniki plażowe
• komplety ręczników
2. Tekstylia reklamowe
• ręczniki drukowane
• ręczniki z haftem
• ręczniki z grawerem
• koce z nadrukiem
• szlafroki z haftem
• ręczniki tkane
• ręczniki z reliefem
3. Hotel, Sauna, Spa
• ręczniki hotelowe
• szlafroki frotte
• dywaniki hotelowe
• tekstylia do sauny

Szukaj po:
Cena/Jakość: Economy | Premium | ultra-Premium
Rozmiar: Małe | Standard | Duże
Gramatura: Do 400g/m2 | 450-520g/m2 | Powyżej 550g/m2
Status oferty: Nowości
polecane: Ręczniki z bawełny egipskiej | Ręczniki bambusowe
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Ręczniki reklamowe

Ręczniki full print

Ręczniki reklamowe drukowane dają najwięcej możliwości w odzwierciedleniu wzoru.
To najbardziej zaawansowana technika reklamowa. Możliwość odzwierciedlenia wzoru z fotograficzną precyzją przy
nieograniczonej ilości barw. Ilość kolorów nie ma wpływu na cenę. Koszt zależy tylko od wielkości ręcznika i ilości.
Wykonujemy nadruki zarówno na tkaninach płaskich (szybkoschnących) i frotte (grube, miękkie, super chłonne, puszyste).
Do wyboru druk na bawełnie frotte lub na mikrofibrze (płaska lub frotte).
Możliwe są nadruki dwustronne i z jednej strony.

Charakterystyka:
• nadruk jest trwały i nie spiera się,
• nieograniczona ilość barw z przejściami tonalnymi,
• ręczniki są mięciutkie w dotyku, nadruk nie powoduje efektu szorstkości,
• możliwość wykonania wzoru na całej powierzchni ręcznika (większy wzór zwiększa skuteczność przekazu reklamowego),
• trwałość – wzór jest elementem struktury ręcznika,
• wzór jest neutralny dla użytkownika (nie zmniejsza właściwości użytkowych ręcznika),
Ręczniki produkowane w Polsce.
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Ręczniki reklamowe

Ręczniki z haftem
Haft płaski jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej powszechnych technik hafciarskich.

Charakterystyka:
• minimum produkcyjne od 20 szt
• czas realizacji do 2 tygodni,
• szeroki wybór ręczników pod haft
Wszystkie dostępne ręczniki pod haft dostępne są pod linkiem ręczniki jednobarwne >>
• ręcznik produkowany w Polsce

Oferowane hafty wytwarzane są z najwyższej jakości nici hafciarskich firmy MADEIRA. Zaletą tych nici jest wysoka wytrzymałość,
możliwość prania w 95 stopniach oraz odporność na farbowanie. Jakość nici potwierdzona jest certyfikatem Oko-Tex Standard
100.

Oferowane produkty są wyceniane indywidualnie, dlatego w sprawie wyceny prosimy o kontakt. Na cenę wpływają:
wielkość ręcznika, gramatura ręcznika (ciężar metra kwadratowego tkaniny), wielkość zamówienia i technika wykonania (kolorowotkanie, relief, druk, grawer albo haft).
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Ręczniki reklamowe

Ręczniki z grawerem
Grawer laserowy na ręcznikach - co to jest ?
To metoda druku na ręcznikach szybkoschnących z mikrofibry, która polega na laserowym usunięciu
wierzchniej warstwy materiału (około 50μm).
Dzięki czemu otrzymujemy optyczny efekt reliefu.
Zaletą graweru jest możliwość wykonania szczegółowego i czytelnego loga na małej powierzchni (co jest
niemożliwe w przypadku standardowych technik tłoczenia).

Charakterystyka:
• minimum produkcyjne od 20 szt
• czas realizacji do 2 tygodni,
Wszystkie dostępne ręczniki pod grawer dostępne są pod linkiem ręczniki z mikrowłókna
• ręcznik produkowany w Polsce

>>

Oferowane produkty są wyceniane indywidualnie, dlatego w sprawie wyceny prosimy o kontakt. Na cenę wpływają:
wielkość ręcznika, gramatura ręcznika (ciężar metra kwadratowego tkaniny), wielkość zamówienia i technika wykonania (kolorowotkanie, relief, druk, grawer albo haft).
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Ręczniki reklamowe

Ręczniki tkane

Charakterystyka:
• możliwość wykonania wzoru na całej powierzchni ręcznika,
• czas realizacji od 3 tygodni,
• minimum produkcyjne: od 400 szt dla rozmiaru 100x150, od 500 szt
dla rozmiaru 70x140,
od 1000 szt dla rozmiaru 50x100,
• ręczniki kolorowo-tkane dają efekt lustra – odwrócenie wzoru i
kolorystyki na lewej stronie,
• w jednej lini, wzdłuż dłuższego boku, można zastosować dwa kolory
(jednak poprzez
wprowadzenie bordiury można wprowadzić dodatkowe kolory i
elementy graficzne. Na bordiurze,
włącznie z tłem, mogą znajdować się maksymalnie cztery kolory.).
• kolor ustalany na podstawie wzornika kolorów Pantone
• ręcznik produkowany w Polsce
• bardzo wysoka jakość wykonania
• surowiec: bawełna 100%,

Oferowane produkty są wyceniane indywidualnie, dlatego w sprawie wyceny prosimy o kontakt. Na cenę wpływają:
wielkość ręcznika, gramatura ręcznika (ciężar metra kwadratowego tkaniny), wielkość zamówienia i technika wykonania
(kolorowo-tkanie, relief albo haft).
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Ręczniki reklamowe

Ręczniki z bordiurą żakardową

Technika kolorowo tkania stawia pewne ograniczenia kolorystyczne.
Bardziej skomplikowane logo firmy może być odzwierciedlone przy użyciu tzw. bordiury żakardowej czyli
płaskiego, ozdobnego pasa materiału umieszczonego na brzegach ręcznika.
W pasie bordiury mogą być umieszczone projekty, które ze względów technologicznych nie mogą być utkane
w strukturze ręcznika. Technika ta pozwala na wierne odwzorowanie nawet najbardziej skomplikowanego
logo firmy.
• ręcznik produkowany w Polsce

Oferowane produkty są wyceniane indywidualnie, dlatego w sprawie wyceny prosimy o kontakt. Na cenę wpływają:
wielkość ręcznika, gramatura ręcznika (ciężar metra kwadratowego tkaniny), wielkość zamówienia i technika wykonania
(kolorowo-tkanie, relief albo haft).
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Ręczniki reklamowe

Ręczniki z reliefem
Relief w przypadku tkanin frottowych jest to
wąska, płaska powierzchnia tkaniny
bez pętelek; wzór wykonany tą metodą
charakteryzuje się "wybraniem pętelek" w
określonych miejscach.
Charakterystyka:
• minimum produkcyjne od 200 szt dla rozmiaru
70x140,
• czas realizacji 3 tygodnie,
• kolor ustalany jest na podstawie: karty barw
lub wzornika kolorów Pantone,
• produkcja polska, bardzo wysoka jakość
wykonania,
• ręczniki odznaczone są certyfikatem Öko-Tex
Standard 100
Relief można łączyć z bordiurą żakardową.

Oferowane produkty są wyceniane indywidualnie, dlatego w sprawie wyceny prosimy o kontakt. Na cenę wpływają:
wielkość ręcznika, gramatura ręcznika (ciężar metra kwadratowego tkaniny), wielkość zamówienia i technika wykonania
(kolorowo-tkanie, relief albo haft).
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Ręczniki z mikrofibr y
Mikrofibra - co to jest ?
Ręczniki z mikrofibry to ultra nowoczesne ręczniki przewyższające ręczniki bawełniane pod
wieloma cechami (rewelacyjna chłonność i szybkość wysychania), adresowane głównie do
osób uprawiających sport, w podróży (zajmują niewiele miejsca), oraz jako materiał pod
nadruki/hafty.
Mikrofibra to rodzaj włókna o grubości poniżej 10 mikrometrów (1μm = 1/1000mm)
produkowanych z poliestru i nylonu w odpowiednich proporcjach. W przypadku ręczników
szybkoschnących jest to mieszanka 80% Polyester, 20% Poliamid.
Charakterystyczną cechą materiału jest specjalny, gwieździsty kształt włókna, gdzie nylonowy
rdzeń otoczony jest poliestrowymi strukturami. Kształt ten ma decydujący wpływ na
niezwykłe właściwości chłonne tkaniny.

Zalety ręczników z mikrofibry
Ręczniki szybkoschnące wchłaniają 7 razy więcej wody niż same ważą. Włókna dzięki siłom kapilarnym wręcz zasysają wodę, dzięki czemu
powierzchnia skóry po jednokrotnym wytarciu jest doskonale sucha. Dlatego ręcznik taki potrafi wchłonąć 3 razy więcej wody niż bawełniany
ręcznik o tej samej powierzchni i gramaturze.
To dlatego już niewielki ręcznik 50x100 bez problemu poradzi są z wytarciem do sucha (!) ciała dorosłego człowieka.
Ponieważ włókno jest 30 razy cieńsze od bawełnianego, w strukturze materiału jest dużo więcej wolnej przestrzeni między włóknami, co znacznie

zwiększa przepływ powietrza i wilgoci, a także sprawia, że materiał jest bardzo lekki i sprężysty. Dlatego zmagazynowana woda jest bardzo szybko
oddawana do otoczenia. To dlatego ręczniki z mikrofibry zamiennie nazywa się też ręcznikami szybkoschnącymi. Cecha ta uniemożliwia rozwój
jakichkolwiek bakterii i grzybów. Dlatego mikrofibra ma właściwości antybakteryjne i antyalergiczne.

Typy ręczników z mikrofibry
Mikrofibra frotte dwustronna o krótkim splocie - Energy 390g/m2
To najgrubsza odmiana mikrofibry frotte, o bardzo miękkim przyjemnym chwycie. Ręczniki sprawiają wrażenie bardzo prestiżowych. Wysoka
gramatura sprawia, że są to też najbardziej chłonne ręczniki jakie istnieją. Na Energy wykonujemy haft, grawer i sublimację. To najlepszy typ
mikrofibry ręcznikowej.
Mikrofibra hybrydowa à la velur DrySoft

To unikalne połączenie tkaniny frotte bawełnianej z mikrofibrą velurową. Ręcznik z dwóch stron jest chłonny (!), co jest wielką rzadkością w grupie
tkanin hybrydowych. Ręczniki produkowane głównie jako ręczniki plażowe szybkoschnące z nadrukiem full color. Nadruk wykonujemy na części z
mikrofibrą, lewa strona bawełniana frotte pozostaje biała. Materiał posiadamy w różnych gramaturach i specyfikacjach.
Mikrofibra pętelkowa - Fitness 300g/m2
To doskonałe połączenie mikrofibry i wizualno-kinestetycznych cech ręczników bawełnianych (synteza niesamowitej chłonności z puszystością i
sprężystością tkaniny pętelkowej). Ten rodzaj materiału doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu (dom, siłownia, fitness, ...) oraz jako
ręcznik pod haft, grawer lub sublimację.
Mikrofibra płaska (gładka) - Dry 210g/m2
Jak nazwa wskazuje jest to tkanina płaska. Ten rodzaj materiału występuje w gramaturze około 200. Głównie sprawdza się w aktywnościach

outdoor'owych, ponieważ zajmuje mało miejsca i błyskawicznie schnie. Na mikrofibrze płaskiej możliwe są wszystkie rodzaje nadruków (flex, flock
grawer, sitodruk, sublimacja, haft). To najbardziej popularny typ mikrofibry na rynku.
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Mikrofibra frotte gramatura 390 o krótkiej pętelce (splocie) dwustronna
Ręcznik Energy
kolory:
biały, krem, żółty,
złoty, pomarańcz, j.róż,
róż, czerwony, limonka,
turkus, seledyn, mięta,
niebieski, chaber, fiolet,
purpura, beż, brąz, srebrny,
grafit, czarny, zieleń butelkowa

Materiał: mikrofibra 100%
frotte plusz krótki splot
Gramatura: 390 g/m2
Cena:
30x30 - 3.40 zł netto,
50x90 - 12.50 zł netto,
70x140 - 25.50 zł netto,

Profesjonalny ręcznik z mikrofibry frotte sportowy szybkoschnący klasy
premium w 16 modnych kolorach i 3 rozmiarach. Dzięki swoim właściwościom
szczególnie polecamy jako ręcznik na siłownię, basen i na fitness.
To najbardziej prestiżowy i najbardziej doskonały materiał na ręczniki
sportowe.
Ręczniki do złudzenia przypominają ręczniki z bawełny, tyle że są pozbawione
wszystkich wad ręczników bawełnianych (pylenie, szorstkość i sztywność po
praniu, kurczliwość).
Ręczniki sportowe z mikrowłókien posiadają znacznie lepszą chłonność od
bawełny i jeszcze szybszy czas schnięcia.
Materiał Energy nigdy nie traci miękkości i na zawsze pozostaje przyjemnie
miękki i puchaty.
Energy także idealny podkład pod haft i wszystkie typy nadruków.
Ręcznik wyróżnia się na tle innych produktów na rynku wyjątkową
starannością wykonania, stabilnością wymiarów i gramatury (wszystkie nasze
ręczniki spełniają polską normę PN-EN 14697:2007).
Gramatura 390 plasuję nasz ręcznik w klasie najchłonniejszych ręczników
szybkoschnących na rynku.
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Mikrofibra frotte pętelkowa

Ręcznik Fitness
kolory:
chaber, turkus, zielony,
brąz, grafit, biały

Materiał: mikrofibra 100%
frotte pętelkowa
Gramatura: 300g/m2
Cena:
30x30 - 2.20 zł netto,
40x40 - 3,10 zł netto,
50x100 - 8,50 zl netto,
70x140 - 17,00 zł netto,,

To doskonałe połączenie właściwości mikrofibry i wizualno-kinestetycznych cech ręczników bawełnianych (synteza chłonności z
puszystością i sprężystością tkaniny pętelkowej). Ten rodzaj materiału doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu
(dom, siłownia, fitness, basen, ...) oraz jako ręcznik pod haft lub sublimację.
Każdy ręcznik pakowany jest osobno.
Każdy ręcznik pakowany jest osobno.
Ręczniki do sublimacji, ręczniki pętelkowe drukowane
Posiadamy także mikrofibrę w kolorze białym, na której wykonujmy nadruki full color na całej powierzchni ręcznika. Możliwy jest
nadruk jedno i dwustronny.
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Mikrofibra płaska zamszowa gramatura 210g/m2

Ręcznik Dry
kolory:
biały, żółty, pomarańcz,
róż, czerwony, limonka,
zielony, niebieski, chaber,
granat, fiolet, c.fiolet,
grafit, czarny

Materiał: mikrofibra 100%
płaska (gładka) zamszowa

Gramatura: 210 g/m2
Cena:
30x50 - 4.50 zł netto,
50x100- 12.50 zl netto,
70x140 - 22.50 zł netto,
100x150 - 29.00 zł netto,
150x200 - 55.00 zł netto

Bardzo niska gramatura zapewnia ultra szybki czas schnięcia i niską wagę. Zajmuje mało miejsca, dlatego jest bardzo poręczny w transporcie.
Ręcznik po wykręceniu jest gotowy do ponownego użycia.
Dry posiada pętelkę do zawieszania wykonaną z gumki. Gumka pełni rolę haczyka.
Ręcznik produkowany jest pod zamówienie. Czas realizacji 7-14 dni. Minimum na jeden kolor 40 szt. Możliwość wyboru koloru gumki (30 kolorów
do wyboru) i obszycia (np kontrastowe, w kolorze ręcznika, dobór do nr Pantone), oraz kształt rogów (proste lub zaokrąglone). Dowolny rozmiar
ręcznika.
Ręczniki dzięki niskiej gramaturze doskonale nadają się np jako ręczniki do biegania.
Ręczniki szybkoschnące antybakteryjne
Niska gramatura sprawia że ręcznik błyskawicznie wysycha, co uniemożliwia rozwój grzybów i bakterii, dlatego ręcznik Dry ma właściwości
antybakteryjne i nigdy nie łapie brzydkiego zapachu.
Ręczniki z nadrukiem sublimacyjnym
Jako producent ręczników z mikrofibry, posiadamy także mikrofibrę w kolorze białym, na której wykonujmy nadruki full print na całej powierzchni
ręcznika. Możliwy jest nadruk jedno i dwustronny.
Ręcznik z mikrofibry gładkiej z nadrukiem:
Ręcznik można także wykorzystać jako ręcznik pod haft lub nadruk (wykonujemy wszystkie typy nadruków: flex, sitodruk, flock, grawer, i wiele
innych). W celu wyceny haftu/nadruku prosimy o przesłanie loga na biuro@advertex.pl
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Ręczniki podróżne
kolory:
turkus, fuksja, granat, zielony

Materiał: mikrofibra 100%
płaska (gładka) zamszowa

Gramatura: 200 g/m2
Cena:
(70x140 + 50x90 + pokrowiec)
35.00zł netto,

Ręczniki z mikrofibry wykonane w tkaninie płaskiej. Bardzo niska gramatura zapewnia ultra szybki czas schnięcia. Zajmuje mało
miejsca, dlatego jest bardzo poręczny w podróży. Całość zapakowana w siateczkę.
Produkt dostępny od ręki. Duże stany magazynowe.
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Ręczniki frotte

bawełniane
Ręcznik Narcyz, gram 400 i 500
kolory: biały, wanilia, żółty, ecru, beż, jasny brąz, sałata,
zielony, szary, turkus, niebieski, jeans, lawenda, amarant,
pomarańcz, fiolet, czerwony, czekolada, chaber, granat,
srebrny, morela, czarny
Materiał: bawełna 100%
Normy: PN-EN 14697:2007, Oeko-Tex Standard 100
Bordiura: brak
klasa jakościowa: średnia-wyższa

Gramatura 500 g/m2:
50x100 - 10.20 zł netto,
70x140 - 19,90 zł netto
Gramatura 400 g/m2:
50x100 - 7.50 zł netto,
70x140 - 13,90 zł netto

Ręcznik wykonany jest z tkaniny charakteryzującej się
osnową z miękkiej przędzy o symetrycznym splocie.
Kontrola jakości typu double-check to dodatkowa
gwarancja jakości niespotykana przy innych ręcznikach
w tej klasie cenowej.
Narcyz to najbardziej miękki i puchaty ręcznik w tej
kategorii cenowej. Ręcznik nie puszcza koloru, świetnie
wchłania wodę i jest idealnie doważony.
Zachęcamy do zakupu 1 szt produktu i przetestowania
ręcznika we własnym zakresie.
Wszystkie oferowane ręczniki wykonane są wyłącznie z
bawełny 100% (potwierdzone przez pisemne
deklaracje producentów oraz laboratorium
analityczne), dlatego każdy nasz produkt cechuje się
doskonałą chłonnością.
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bawełniane

Smart Bhp, gramatura 400 i 500
Kolory: szary, pomarańcz,
niebieski, c.beż, limonka,
zielony, c.turkus, j.turkus,
c.niebieski
Materiał: bawełna 100%
Normy: PN-EN 14697:2007, Oeko-Tex Standard 100
Bordiura: brak
klasa jakościowa: bhp

Gramatura 500g/m2:
50x100 - 6.90 zł netto
70x140 - 12.00 zł netto,
Gramatura 400g/m2:
50x100 - 6,10 zł netto
70x140 - 10,60 zł netto
Najtańsze ręczniki frotte w naszej ofercie. Kupowane
jako standardowe ręczniki dla pracowników. Ręcznik
spełnia normy PN-EN 14697:2007 oraz OEKO-TEX®
Standard 100.
Ręcznik występuje w dwóch gramaturach.

UWAGA:
* Cena wszystkich ręczników zależy od wartości zamówienia. Przy większych zamówieniach i dla stałych klientów rabaty.
W sprawie dokładnej wyceny prosimy o kontakt.

Ręcznik Best, gramatura 500
kolory: morela, salata, zielony,
oliwka, turkus, morski,
niebieski, c.niebieski, lawenda,
beż, j.brąz, srebrny, szary
Materiał: bawełna 100%
Normy: PN-EN 14697:2007
Bordiura: brak
klasa jakościowa: bhp

50x100 - 7.90 zł netto
70x140 - 14.90 zł netto

Kupowany jako tani i dobry ręcznik dla pracowników. Ręcznik
spełnia wszystkie parametry jakościowe wymienione w
normie PN-EN 14697:2007 (stabilność wymiarów, gramatury,
kurczliwości oraz oznaczenia) oraz OEKO-TEX® Standard 100.
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Ręcznik Rayon, gramatura 550
Kolory: biały, krem, beż, j.brąz, turkus, morela, żółty,
niebieski, turkus, c.niebieski, sałata, zielony, szary
Materiał: bawełna 100%
Normy: PN-EN 14697:2007, Oeko-Tex Standard 100
Bordiura: brak
klasa jakościowa: średnia-wyższa

50x100 - 11.30 zl netto,
70x140 - 21.90 zł netto
Najtańszy ręcznik w gramatura 550 spełniający normę PNEN 14697:2007. Miękki, puszysty, miły w dotyku o
doskonałej chłonności.
Wszystkie ręczniki Advertex wykonane są wyłącznie z
bawełny 100%, dlatego każdy nasz produkt cechuje się
doskonałą chłonnością.

UWAGA:
Nie prowadzimy sprzedaży tzw 'chińskich ręczników' (wszystkie nasze produkty spełniają
polską normę PN-EN 14697:2007 oraz Oeko-Tex Standard 100 )

Ręcznik Rose, gramatura 500
Kolory: ecru, wanilia, żółty, beż, jasny brąz, sałata,
zielony, szary, turkus, niebieski, jeans, lawenda,
fuksja, morela
Materiał: bawełna 100%
Normy: PN-EN 14697:2007, Oeko-Tex Standard 100
Bordiura: brak
klasa jakościowa: średnia

50x100 - 8.60 zł netto,
70x140 - 16.50 zł netto
Tanie i dobre ręczniki frotte w gramaturze 500. Wyjątkowo
miękkie i puchate jak na swoją cenę.
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Ręcznik Time, gramatura 500
kolory: róż, chaber, biały,
szary, grafit
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN 14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

50x90 - 9.50 zł netto
70x140 - 20.50 zł netto,

Ręczniki Livorno, gramatura 450
kolory: niebieski, bordo, beż,
grafit, granat
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN 14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

50x90 - 10.90 zł netto,
70x140 - 22.50 zł netto ,
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Ręcznik Matteo, gramatura 500
kolory: róż, szary, żółty, niebieski, czerwony, zielony,
fiolet, turkus
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna
klasa jakościowa: premium

30x50 - 4,20 zł netto,
50x90 - 11.90 zł netto,
70x140 - 23.50 zł netto,

Ręcznik Alizee, gramatura 500
kolory: krem, j.beż, beż, czekolada, srebrny, grafit
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

30x50 - 3.80 zł netto,
50x90 - 11.90 zł netto,
70x140 - 23.50 zł netto,
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Ręcznik Retro, gramatura 500
kolory: granat, turkus, fuksja, żółty, szary, limonka,
czerwony, grafit
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN 14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

30x50 - 4.10 zł netto,
50x90 - 12.50 zł netto,
70x140 - 24.90 zł netto,

Retro to podróż do niedalekiej przeszłości, do świata
ręczników, w którym królowały odważne, kontrastowe i
geometryczne wzory.

Ręcznik Aqua, gramatura 500
kolory:
szary, błękit, turkus, niebieski, granat, j.zielony, sałata,
zielony, zieleń butelkowa, brąz, amarant, fiolet, bordo,
czerwony, pomarańcz, żółty, beż, biały, krem, czarny
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN 14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna
klasa jakościowa: premium

50x100 - 13,90 zł netto,
70x140 - 25,90 zł netto,
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Ręcznik Luxe, gramatura 400
kolory: ecru, fiolet, żółty, czerwony, zielony, brąz,
szary, beż, niebieski, rudy
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN 14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

50x100 - 11.50 zł netto,
70x140 - 24,50 zł netto

Luxe należy do tzw cienkich luksusowych ręczników.
Cienkie ręczniki mają wielką zaletę - szybki czas schnięcia.
Luxe jest adresowanych do osób, które nie lubią po prostu
zbyt grubych ręczników.
Jeżeli szukasz naprawdę luksusowych ręczników z ładną,
stylową bordiurką, które nie koniecznie muszą być
ekstremalnie grube, wybierz Luxe.

Ręcznik Lori, gramatura 450
kolory:
biały, krem, beż, róż, lilla, j.róż, złoty, oliwka, turkus,
j.turkus, c.zieleń, pomarańcz, błękit, srebrny, stalowy, grafit,
wrzos, limonka, granat, brąz, czerwony, czarny
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN 14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard, jednobarwna
klasa jakościowa: premium

30x50 - 4.20 zł netto,
50x90 - 11.90 zł netto,
70x140 - 26.50 zł netto
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Ręczniki hotelowe
kolory: biały
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: brak
klasa jakościowa: premium
Gramatury: od 400 do 700
Rozmiary: od 30x30 do 100x200
Profesjonalne ręczniki hotelowe. Białe ręczniki o
zwiększonej wytrzymałości na intensywną
eksploatację. Ekskluzywne, grube i puszyste
ręczniki tkane z przędzy podwójnej w śnieżno
białym kolorze.

Recznik Amparo, gramatura 500
kolory: biały, krem, beż, fiolet, niebieski, róż
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN 14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

50x90 - 13.50 zł netto
70x140 - 26.50 zł netto,
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Ręcznik Antoni, gramatura 500
kolory: krem, szary, grafit, brąz
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

30x50 - 4.80 zł netto,
50x90 - 12.90 zł netto,
70x140 - 25.00 zł netto

Ręcznik Domino, gramatura 550
kolory: beż, grafit, popiel, szary, czarny, mięta, morski, róż
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard, welur
klasa jakościowa: premium

30x50 - 5.20 zł netto,
50x90 - 14.50 zł netto,
70x140 - 28.50 zł netto

Domino to próba połączenia różnych stylów i trendów z
ostatnich lat. Obok siebie mamy bordiurkę welurową,
wzorzystą i ze splotem ryżowym. Wisienkę na torcie stanowi
żakardowe wykończenie krótszego boku.
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Ręcznik Symfonia, gramatura 550
kolory: szary, srebrny, róż, śliwka, krem, cegła, turkus, grafit, granat
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

50x90 - 13.90 zł netto,
70x140- 26.50 zł netto,

Ręcznik Symfonia to harmonijne połączenie wysokiej jakości bawełny, przędzy
czesanej i optymalnej gramatury.

Ręcznik Sofia, gramatura 500
kolory: krem, beż, j.szary, szary, c.szary, morski,
granat, bordo
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard, cyrkonie
klasa jakościowa: premium

50x90 - 13.90 zł netto,
70x140- 26.90 zł netto
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Ręcznik Arabeska, gramatura 550
kolory: krem, beż, terakota, musztarda, zieleń butelkowa,
gołębi, szary, szafir
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna
klasa jakościowa: premium

50x90 - 13.90 zł netto,
70x140- 27.50 zł netto,

Urzekająca kolecja ręczników tkanych z przędzy czesanej w wysokiej
gramaturze, ozdobiona oryginalnym, ponadczasowym ornamentem.

Ręcznik Pola, gramatura 500
kolory: ecru, żółty, morela, pomarańcz, brąz,
j.zielony, zielony, błękit, granat, j.róż, fiolet, beż,
wrzos, lilla, czerwony, turkus, amarant, popiel, biały,
bordo, czarny, róż pudrowy,
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: plecionka
klasa jakościowa: premium

30x50 - 4,90 zł netto,
50x90 - 13,00 zł netto,
70x140 - 27,90 zł netto,
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Ręcznik InStyle, gramatura 550
kolory: krem, beż, srebrny, róż, czerwony, śliwka, grafit,
turkus, czarny, chaber, amarant, brąz, biały, c.zielony
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: welurowa, jednobarwna
klasa jakościowa: premium

30x50 - 5.20 zł netto,
50x90 - 14.50 zł netto,
70x140 - 28.50 zł netto,
100x150 - 40.50 zł netto,

Luksusowe ręczniki bawełniane wykonane techniką splotu
ryżowego.
Splot ten daje ręcznikowi zwartą i mocną strukturę, szczególnie
cenioną przez klientów, którzy szukają solidnych i wytrzymałych
ręczników.
Przędza klasyczna nadaje ręcznikowi przyjemną miękkość.
Ręcznik ozdobiony jest welurową strzyżoną bordiurą.

Ręcznik Jessi, gramatura 500
kolory: biały, krem, beż, granat, amarant, musztarda,
srebrny, stal, czarny
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard, welur, jednobarwna
klasa jakościowa: wyższa-premium

30x50 - 4.50 zł netto,
50x90 - 13.90 zł netto,
70x140 - 28.50 zł netto
Wysokiej jakości ręcznik o oryginalnej "ryżowej
strukturze" czyli wytłaczanej na całej powierzchni
drobnej krateczce, ozdobiony gładką welurową
bordiurą.
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Ręcznik Hypnose, gramatura 550
kolory:

błękit, turkus, srebrny, biały, beż, fiolet

Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

50x90 - 14.50 zł netto,
70x140 - 28.50 zł netto,
Ekskluzywny, markowy ręcznik ozdobiony
jedwabiście miękką bordiurą. Hypnose
wykonany jest z przędzy klasycznej, która
nadaje ręcznikowi szlachetny wygląd i
przyjemną miękkość.

Ręcznik Studio, gramatura 500
kolory: szary, krem, róż, bordo, grafit, granat, turkus, zielony
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna, welur,
klasa jakościowa: premium

30x50 - 5.30 zł netto,
50x90 - 14.50 zł netto,
70x140 - 28.50 zł netto,
100x150 - 39.00 zł netto,
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Ręcznik Miray, gramatura 450
kolory: biały, krem, beż, j.szary, c.szary, puder,
zielony, turkus, granat, czarny
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard,
klasa jakościowa: premium

50x90 - 14.50 zł netto,
70x140 - 29.50 zł netto

Ręcznik Mati, gramatura 500
kolory: biały, krem, srebrny, grafit, turkus
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

50x90 - 13.50 zł netto,
70x140 - 28.50 zł netto
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Ręcznik Glory, gramatura 500
kolory: krem, beż, srebrny, stal, morski, róż, żółty,
granat, mięta, amarant, c.ziel, bordo, grafit
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard, welur, jednobarwna
klasa jakościowa: wyższa-premium

30x50 - 5.00 zł netto,
50x90 - 14,50 zł netto,
70x140 - 32,00 zł netto

Ręcznik z welurową bordiurą przetykaną
błyszczącą nicią.
Glory to kolekcja ręczników stworzona zgodnie z
najnowszymi trendami.
Stonowane, łagodne kolory ozdobione opalizująca
bordiurą zadowolą nawet najbardziej wymagające
oko.
Tak jak każdy nasz ręcznik, Glory odznacza się
najwyższą chłonnością. Ręcznik pozostaje miękki i
przyjemny w dotyku nawet po wielu praniach.

Ręcznik Emotion, gramatura600
kolory: krem, beż, grafit, szary, lilla, niebieski,
limonka, chaber, fuksja
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna
klasa jakościowa: wyższa- premium

50x90 - 14.50 zł netto,
70x140 - 28.50 zł netto,
Ręczniki Emotion to luksus w swoim najlepszym
wydaniu. Dzięki połączeniu naturalnej bawełny i
wysokiej gramatury uzyskaliśmy ręcznik o
optymalnych właściwościach użytkowych.
Ręcznik Emotion jest gruby i mięsisty, a
jednocześnie bardzo miękki i delikatny. Wysoka
gramatura zapełnia dodatkowo bardzo wysoką
chłonność.
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Ręcznik Ibiza, gramatura 550
kolory: biały, krem, srebrny, stal, beż, musztarda,
zielony, turkus, granat, czerwony, czarny
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: welurowa, jednobarwna
klasa jakościowa: premium

30x50 - 5.00 zł netto,
50x90 - 14.20 zł netto,
70x140 - 30.90 zł netto

Ręcznik Cesar, gramatura 620
kolory: biały, srebrny, szary, czerwony, granat, brąz, oliwka
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: brak
klasa jakościowa: premium

50x90 - 15.00 zł netto,
70x140 - 29.90 zł netto
Najgrubszy ręcznik gładki (bez bordiury) w naszej ofercie.
Miękki, puszysty i bardzo chłonny. Wysoka klasa przędzy.
Ręcznik występuje tylko w rozmiarze 70x140. Cesar
wzmocniony jest podwójnym ściegiem.
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Ręcznik Aksamit, gramatura 500
kolory: krem, stalowy, grafit, turkus, zielony, amarant,
mięta, róż, czarny
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard, welur
klasa jakościowa: premium

30x50 - 5.20 zł netto,
50x90 - 14.90 zł netto,
70x140 - 32.50 zł netto

Kolekcja ręczników Aksamit to unikalna propozycja dla
miłośników prostoty i minimalizmu. Ręcznik ozdobiony jest
aksamitną bordiurką z delikatnie opalizującymi paseczkami.

Ręcznik Pure, gramatura 500
kolory: 30 kolorów wg
karty barw
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: brak
klasa jakościowa: premium

50x90 - 16.80 zł netto,
70x140 - 29.90 zł netto
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Ręcznik Viktoria, gramatura 500
kolory: krem, beż, srebrny, grafit, złoty, zieleń butelkowa
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

50x90 - 14.50 zł netto,
70x140 - 32.50 zł netto,
100x150 - 49.00 zł netto,

Ręcznik Paola, gramatura 500
kolory: róż, grafit, karmel,
zielony, granat, srebrny, krem
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna, żakard
klasa jakościowa: premium

50x90 - 14.50 zł netto,
70x140 - 31.30 zł netto
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Ręcznik Luna, gramatura 500
kolory: biały, krem, beż, srebrny, grafit, czarny, granat,
morski, bordo, puder
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

30x50 - 4.90 zł netto,
50x90 - 14.40 zł netto,
70x140 - 32.50 zł netto

Ręcznik Blanka, gramatura 550
kolory: beż, fiolet, grafit, krem, róż, turkus
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna, welur
klasa jakościowa: wyższa-premium

50x90 - 16.00 zł netto,
70x140- 32.50 zł netto,

Ręcznik ozdobiony tłoczonymi ornamentami, wykończony
welurową tłoczoną bordiurą
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Ręczniki frotte

bawełniane
Ręcznik Mari, gramatura 500
kolory: biały, srebrny, stal, beż, brąz, róż, puder,
mięta, rudy, żółty, c.zielony, oliwka, zielony, turkus,
granat
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: welur, żakard, jednobarwna
klasa jakościowa: premium

30x50 - 5.00 zł netto,
50x90 - 15.00 zł netto,
70x140 - 32.90 zł netto,

Ręcznik Pastel, gramatura 500
kolory: biały, krem, beż, srebrny, popiel, lilla,
błękit, niebieski, puder, róż, mięta, limonka, j.róż,
niebieski, żółty róż
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: wyższa-premium

50x90 - 14.90 zł netto
70x140 - 32.00 zł netto

Kolekcja ręczników stworzona dla tych którzy szukają
jasnych, spokojnych i łagodnych barw. Barwy pastelowe
mają w sobie lekkość i delikatność, oraz dają nam
nieograniczone możliwości aranżacji naszej łazienki.
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bawełniane

Ręcznik Mira, gramatura 500
kolory: biały, krem, beż, brąz, srebrny, popiel,
grafit, turkus, chaber, c. niebieski, żółty, pomarańcz,
czerwony, róż, bordo, sałata, zielony, czarny
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

30x50 - 5.00 zł netto,
50x90 - 15.00 zł netto,
70x140 - 32.90 zł netto,

Ręcznik Damla, gramatura 500
kolory: biały, srebrny, stalowy, beż, j.brąz, róż, j.róż, mięta,
ceglany, żółty, zielony, sałata, c.zielony, turkus, granat
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna, welur
klasa jakościowa: premium

30x50 - 5.00 zł netto,
50x90 - 15.00 zł netto,
70x140- 32.90 zł netto,
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Ręczniki frotte
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Ręcznik Naomi, gramatura 500
kolory: j.beż, j.róż, beżowo-szary, cappuccino,
szary, mięta, lilla, j.zielony, szafran, róż, brudny niebieski,
szary granat,
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna
klasa jakościowa: premium

50x90 - 15.90 zł netto,
70x140 - 33.90 zł netto,

Ręcznik Timeo, gramatura 500
kolory: srebrny, szary, c.wrzos, beż, sand, krem,
puder, c.mięta, j.brąz, oliwka
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard, jednobarwna
klasa jakościowa: wyższa-premium

50x90 - 15.50 zł netto
70x140 - 33.50 zł netto
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Ręczniki frotte

bawełniane

Ręcznik Lorenzo, gramatura 500
kolory: biały, czarny, szary,
brąz, krem, beż
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: żakard
klasa jakościowa: premium

50x90 - 16.20 zł netto,
70x140 - 33.90 zł netto,

Ręcznik Valentino, gramatura 520
kolory: biały, czarny, zielony, granat, szary, róż, grafit,
miodowy, burgund
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
klasa jakościowa: premium

50x90 - 16.90 zł netto,
70x140 - 35.50 zł netto
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Ręczniki frotte

bawełniane

Ręcznik Amor, gramatura 500
kolory: krem, cappuccino, czekolada, beż, szary,
grafit, srebrny, turkus, szafir
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: welur, jednobarwna
klasa jakościowa: premium

50x90 - 21.00 zł netto,
70x140 - 37.50 zł netto,

Ręcznik Risotto, gramatura 500
kolory: krem, beż, stal, grafit, c.mięta, morski,
niebieski, bordo, c.zielony, żółty, granat,
amarant, srebrny
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: welur, jednobarwna
klasa jakościowa: premium

50x90 - 16.50 zł netto
70x140 - 36.50 zł netto,
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Ręczniki luksusowe
Advertex to dystrybutor luksusowych ręczników z prawdziwej (certyfikowanej) bawełny egipskiej z certyfikatem od Cotton Egypt
Assiociation ( CEA ).
Posiadamy także ręczniki z naturalnymi uszlachetniającymi dodatkami, które znacznie podnoszą właściwości użytkowe bawełny
(szczególnie chłonność i wytrzymałość), takimi jak modal i bambus.

Ręcznik MODAL DeLux, gramatura 600
kolory: beż, biały, krem, turkus, szary, grafit, fiolet
Materiał: bawełna 50%, modal 50%
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna
klasa jakościowa: ultra-premium

50x90 - 24.50 zł netto,
70x130 - 55.00 zł netto,
90x160 - 80.00 zł netto,

Nowoczesne ręczniki z bawełny uszlachetniane włóknem modalu

Modal to naturalne włókno produkowane z drewna bukowego.
Połączenie bawełny i modalu sprawia, że ręczniki są jedwabiście miękkie w dotyku, delikatniejsze oraz posiadają naturalny połysk. Co
istotne, cechy te nie znikają po kilku praniach, ale pozostają na zawsze.
Włókno modalu sprawia, że ręczniki znacznie lepiej absorbują wodę niż ręczniki
bawełniane. Modal jest o 50% bardziej chłonny niż klasyczna bawełna.
Druga kluczowa cecha to wytrzymałości i odporności na uszkodzenia. Ręczniki z
modalu nie mechacą się i nie pylą.
Nawet po wielu praniach ręczniki z modalu pozostają miękkie i jedwabiste, kolory
zachowują nasycenie.
Modal jest przyjazny dla skóry i zapewnia maksymalny komfort. Jest to idealny
materiał dla każdego o wrażliwej skórze, również idealny wybór dla osób z egzemą
lub łuszczycą.
Warto również wspomnieć, że do produkcji modalu zużywa się do 70% mniej wody
niż produkcji bawełny. Decydując się na zakup ręczników z modalu, dbamy o środowisko.
Jedwabistość materiału, znacznie lepsza chłonność od bawełny czy wreszcie, antyalergiczność włókien sprawiają, że modal staje się
ostatnio coraz bardziej popularny.
Duże znacznie ma również ekologiczny sposób pozyskiwania włókien modalu oraz jego wysoka biodegradowalność.
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Ręczniki luksusowe
Advertex to dystrybutor luksusowych ręczników z prawdziwej (certyfikowanej) bawełny egipskiej z certyfikatem od Cotton Egypt
Assiociation ( CEA ).
Posiadamy także ręczniki z naturalnymi uszlachetniającymi dodatkami, które znacznie podnoszą właściwości użytkowe bawełny
(szczególnie chłonność i wytrzymałość), takimi jak modal i bambus.

Ręcznik Softness, gramatura 600
kolory: fiolet, szary, żółty, beż, biały, koral, grafit
Materiał: bawełna 50%, bambus 50%
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna
klasa jakościowa: ultra-premium

50x90 - 24.50 zł netto,
70x130 - 55.00 zł netto,
90x160 - 80.00 zł netto,

Luksusowe ręczniki bambusowe
Klasa ultra-premium. Luksusowe ręczniki bambusowe. Najgrubsze
ręczniki bambusowe na rynku. Niesłychanie miękkie, chłonne,
puszyste, .
Tkanina bambusowa słynie z tego że jest niezmiernie miękka, ładnie
się błyszczy i ma elegancki połysk.
Jedwabisty chwyt zawdzięczamy temu, że włókna bambusowe są
niezwykłe gładkie i miękkie. W rezultacie tkanina jest podobna w
dotyku do jedwabiu, jest jednak od niego dużo bardziej wytrzymała.
Druga ważna cecha to chłonność. Włókno bambusa sprawia, że
ręczniki znacznie lepiej absorbują wodę niż standardowe ręczniki
bawełniane.

Jedwabista miękkość i połysk
Tkanina z bambusa odznacza się dużą miękkością, oraz ma elegancki
połysk. Jedwabisty chwyt bierze się stąd, że włókna bambusowe są
wyjątkowo gładkie i miękkie.
W rezultacie tkanina jest podobna w dotyku do jedwabiu, jest jednak
od niego dużo bardziej wytrzymała, a koszt produkcji jest dużo niższy.
Jedwabista miękkość ręczników bambusowych to unikalne
doświadczenie dla każdego, kto zetknie się z bambusem pierwszy raz.
Chłonność lepsza od bawełny
Unikalność ręczników bambusowych polega na tym, że włókna nie są
ze sobą bardzo mocno skręcone i pozostają miedzy nimi
mikroprzestrzenie. To właśnie naturalnie porowate włókna
odpowiadają za zwiększoną wodochłonność tkaniny.
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Ręczniki luksusowe z bawełny egipskiej
Ręczniki z prawdziwej (certyfikowanej) bawełny egipskiej 100% z certyfikatem od Cotton Egypt Assiociation ( CEA ).

Ręcznik Majestic, gramatura 700
kolory: biały, krem, błękit, beż, grafit, musztarda,
mięta, wrzos, figa, morski
Materiał: certyfikowana bawełna egipska 100%
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna
klasa jakościowa: ultra-premium

50x90 - 30.50 zł netto,
70x130 - 70.00 zł netto,

Ręcznik z bawełny egipskiej w gramaturze 700
Klasa ultra-premium.
Ręcznik Majestic to ekskluzywne ręczniki utkane z
wysokogatunkowej bawełny egipskiej.
Jak prać ręczniki z prawdziwej bawełny egipskiej
Ręczniki po praniu są zawsze miękkie i puszyste. Nie ma tu nieprzyjemnej
sztywności i szorstkości po praniu, jak przy zwykłej bawełnie. Dlatego, tak jak
przy modalu i bambusie, nie ma potrzeby stosowanie płynów do płukania (które
bardzo mocno hamują chłonność ręczników).
Ręczniki z prawdziwej bawełny egipskiej uzyskują 100% chłonności już po
pierwszym praniu. Ręczniki z każdym praniem stają się coraz bardziej miękkie i
puszyste.

Zalety ręczników z bawełny egipskiej
Rodzaj bawełny użytej przy produkcji ręczników
bezpośrednio wpływa na ich jakość. Włókna bawełny
egipskiej są dwa razy dłuższe od włókien innych rodzajów
bawełny i spełniają kryterium ELS (extra-long staple), czyli
nalezą do grupy bawełny długowłóknistej.
Przędza wyprodukowana z bawełny egipskiej daje
możliwość stworzenia tkaniny zarówno bardzo miękkiej w
dotyku i jednocześnie bardzo wytrzymałej.
Jeżeli wykorzystujemy bawełnę egipską do produkcji
ręczników, otrzymujemy grube, miękkie i świetnie chłonące
wodę ręczniki, często o długiej pętelce, która nadaje
ręcznikowi puszystości i gwarantuje dobrą higroskopijność.
Ręczniki są również bardzo trwałe, co jest bardzo ważne
przy intensywnej eksploatacji lub w przypadku ręczników
hotelowych.
Co więcej, ten rodzaj bawełny sprawia, że ręczniki nie pylą,
nie pilingują się, i stają się coraz bardziej miękkie z każdym
praniem.

Niespotykana gramatura 700g/m2 gwarantuje
maksymalny komfort i doskonałą chłonność.
Bawełna egipska sprawia, że ręczniki z każdym
praniem stają się coraz bardziej miękkie i puszyste.
Prawdziwy ręcznik z bawełny egipskiej musi mieć
umieszczoną informację na ręczniku o składzie:
bawełna egipska 100%/ egyptian cotton 100%
oraz posiadać Egyptian Cotton™ logo.
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Ręczniki luksusowe z bawełny egipskiej
Ręczniki z prawdziwej (certyfikowanej) bawełny egipskiej 100% z certyfikatem od Cotton Egypt Assiociation ( CEA ).

Ręcznik DeLux, gramatura 700
kolory: biały, kremowy, czekoladowy,
grafit, szary, niebieski
Materiał: certyfikowana bawełna egipska 100%
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna
klasa jakościowa: ultra-premium

50x90 - 24.00 zł netto,
70x130 - 60,00 zł netto,

Luksusowe ręczniki z bawełny egipskiej w gramaturze 700
Klasa ultra-premium.
Ręcznik DeLux to ekskluzywne ręczniki utkane z wysokogatunkowej bawełny egipskiej.
Niespotykana gramatura 700g/m2 gwarantuje maksymalny komfort i doskonałą
chłonność.
Bawełna egipska sprawia, że ręczniki z każdym praniem stają się coraz bardziej
miękkie i puszyste.
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Ręczniki plażowe

Ręcznik Kikoy, gramatura 110
kolory: szary, beż, zielony, niebieski
Materiał: bawełna 100%,
tkanina płaska hammam

90x180 - 33.00 zł netto,

Ręcznik plażowy szybkoschnący
Kikoy dzięki swoim rozmiarom i atrakcyjnemu wzornictwu
nadają się do wielu zastosowań. Oprócz sauny i łazienki może
służyć jako szalik, narzuta na lato, koc piknikowy, ręcznik na
siłownię, pareo na plażę oraz jako mata do jogi. Dzięki
wykończeniu w kratę może być używane nawet jako obrus.

Ręczniki Peshtemal, gramatura 210
kolory: żółty, szary, turkus, niebieski
Materiał: bawełna 100%,
tkanina płaska hammam

90x180 - 40.00 zł netto,

Ręcznik plażowy z frędzlami
Peshtemal to tradycyjne tureckie ręczniki wykorzystywane w
Hammamach, czyli tureckich łaźniach, podczas zabiegów spa.
W Polsce nadano mu bardziej wszechstronny charakter, i
oprócz tuniki do sauny, Peshtemal używany jest także jako
ręcznik plażowy, chusta, narzuta, koc, obrus albo ręcznik fouta.
Charakterystycznym elementem jest żakardowy wzór oraz
wykończenie frędzlami.
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Ręczniki plażowe

Ręcznik Sand Spa, gramatura 180
kolory: grafit, czerwony, pomarańcz, turkus, szary
Materiał: bawełna 100%,
tkanina płaska hammam

90x170 - 36.00 zł netto,

Tureckie ręczniki plażowe z frędzlami
Cienkie ręczniki plażowe z bawełny typu hammam. Ręcznik
Sand&Spa ma bardzo szerokie zastosowanie. Oprócz sauny i
spa świetnie się też spisuje jako lekki ręcznik plażowy na
wakacje.
Ręcznik hammam waży tylko około jednej trzeciej
standardowego ręcznika frotte w tym samym rozmiarze,
zachowując przy tym wysoką chłonność. Dzięki temu jest
bardziej poręczny i idealnie nadaje się do schowania w plecaku,
koszu piknikowym lub torbie plażowej.

Ręcznik Hammam, gramatura 210
kolory: grafit, turkus, beż
Materiał: bawełna 100%,
tkanina płaska hammam

100x180 - 40.00 zł netto,
Lekki i chłonny charakter hammamu sprawia, że jest
bardziej praktyczny niż standardowy ręcznik frotte.
Ręczniki hammam są wytrzymałe, trwałe, miękkie, lekkie i
szybkoschnące. Dzięki swoim rozmiarom i atrakcyjnemu
wzornictwu nadają się do wielu zastosowań.
Oprócz sauny i łazienki hammam może służyć jako
szalik, narzuta na lato, koc piknikowy, ręcznik na siłownię,
pareo na plażę oraz jako mata do jogi.
Dzięki wykończeniu w kratę może być używane nawet
jako obrus
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Ręczniki plażowe

Ręczniki plażowe okrągłe, gramatura 210
kolory: granat, szary, turkus
Materiał: bawełna 100%,
tkanina płaska hammam

150x150 - 68.00 zł netto,

Ręczniki bawełniane okrągłe z frędzlami
Lekkie ręczniki plażowe z bawełny typu hammam. Ręcznik Cotton
Round ma bardzo szerokie zastosowanie. Ręcznik okrągły może
służyć jako narzuta, koc piknikowy, pareo na plażę, obrus i
oczywiście jako ręcznik plażowy.

Ręcznik Double 180x180, gramatura 110
kolory: szary, turkus
Materiał: bawełna 100%,
tkanina płaska hammam

180x180 - 65.00 zł netto,
Lekkie plażowe ręczniki dwuosobowe, kwadratowe.
Tkanina plaska typu hammam.
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Ręczniki plażowe

Ręcznik Pool, gramatura 450
kolory: krem, beż, niebieski,
szary
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: jednobarwna
klasa jakościowa: premium

100x150 - 33.00 zł netto, ,

Ręcznik Gładki, gramatura 500
kolory: biały, beż, brąz, szary, chaber
Materiał: bawełna 100%,
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: brak
klasa jakościowa: premium

100x150 - 40.00 zł netto,
90x180 - 46,00 zł netto,
100x200 - 54,00 zł netto
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Ręczniki plażowe

Ręcznik waflowy, gramatura 280
kolory: biały
Materiał: bawełna 100%,
splot waflowy
Normy: PN-EN14697:2007, Oeko-Tex Standard100
Bordiura: brak
klasa jakościowa: premium

50x90 - 16.00 zł netto,
80x155- 30.50 zł netto,
90x180- 65.00 zł netto,

Ręcznik szybkoschnący DRY,
gramatura 210
kolory: biały, żółty, pomarańcz, róż, czerwony,
limonka, zielony, niebieski, chaber, granat, fiolet,
c.fiolet, grafit, czarny
Materiał: mikrofibra 100%
płaska (gładka) zamszowa

70x140 - 22.50 zł netto,
100x150 - 29.00 zł netto,
150x200 - 55.00 zł netto
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Przewodnik po ręcznikach

Praktyczne porady
Jak dbać o ręczniki
Kupując każdy produkt staramy się, aby posłużył nam jak najdłużej.
Tak samo jest w przypadku ręczników. Nawet te najwyższej jakości,
wykonane w 100% z bawełny zachowają swoje właściwości tylko przy
odpowiednim użytkowaniu. Jeżeli będziemy prawidłowo dbać o ręczniki
pozwoli to nam cieszyć się nimi więcej czasu.

Jak prać ręczniki
Pierwszą i najważniejszą zasadą użytkowania, którą należy stosować to przede wszystkim przestrzeganie
instrukcji umieszczonej przez producenta na metce. Przed pierwszym użyciem nowo zakupiony ręcznik
należy obowiązkowo wyprać. Pozwoli to nam pozbyć się pozostałości z chemii jaka została użyta podczas
produkcji ręcznika oraz zanieczyszczeń, które mogły dostać się do tkaniny w magazynie lub w trakcie
transportu. czytaj dalej >>
Jak zwiększyć chłonność ręczników ?
Chłonność ręczników wymieniana jest jako podstawowy parametr, który cenią sobie Klienci. Z jednej strony
ręcznik frotte wykonany 100% z bawełny zawsze sprosta temu wymaganiu ze względu na naturalne
właściwości bawełny. Bawełna sama w sobie gwarantuje znakomitą higroskopijność. Z drugiej strony
istnieje kilka czynników, które tę higroskopijność polepszają. czytaj dalej >>
Sposób na miękkie ręczniki
Jedną z przyczyn utraty miękkości może być to jak pierzemy ręczniki. Trzeba uważać, aby podczas prania
bęben pralki nie był przeładowany. Jeżeli w pralce jest zbyt dużo rzeczy, niemożliwe jest ani dokładne ich
wypranie ani wypłukanie. W rezultacie stosowany przez nas środek piorący, czy to proszek czy żel do
prania, pozostaje w tkaninie frotte, a ręczniki stają się sztywne. czytaj dalej >>
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O ręcznikach teoretycznie
Teoretyzowanie o ręcznikach wydaje się nie potrzebne. Wystarczy
zobaczyć ręcznik i dotknąć go, żeby wiedzieć czy to jest to czego
szukamy. Niekoniecznie. Co to jest bordiura, gramatura, co to są
ręczniki zero twist? Jest kilka terminów, z którymi Klient spotyka się
podczas zakupu i które warto znać. Jest też kilka informacji, których
znajomość pozwoli nam odróżnić jakościowo różne ręczniki i
zrozumieć dlaczego jedne są droższe, a drugie tańsze.

Ręczniki bambusowe
Znakomita chłonność to cecha, której wszyscy szukamy w przepadku ręczników. Ręcznik wykonany w
100% z bawełny dobrze chłonie wodę, ale ręcznik w 100% bambusowy, lub choćby z domieszką 30% lub
40% włókien bambusowych chłonie jeszcze lepiej. Skąd bierze się ich chłonność ? czytaj dalej >>
Ręczniki z bawełny egipskiej
Przędza wyprodukowana z bawełny egipskiej daje możliwość stworzenia tkaniny zarówno bardzo
miękkiej w dotyku i jednocześnie bardzo wytrzymałej.
Co więcej, bawełna egipska sprawia, że ręczniki nie pylą, nie pilingują się, i stają się coraz bardziej
miękkie z każdym praniem. czytaj dalej >>
Ręczniki zero twist
W ostatnich latach rozwinęły się nowe technologie skrętu przędzy, które sprawiają że otrzymany z niej
ręcznik jest dużo bardziej miękki i bardziej chłonny. Przędzę o takich właściwościach otrzymujemy w
wyniku procesu odwrotnego do skręcania. czytaj dalej >>
Numery przędzy
Grubość nici, a dokładniej grubość włosa z jakiego została utkana nitka określają tzw. numery przędzy. W
przypadku ręczników, to z jakiego numeru przędzy ręcznik został wyprodukowany możemy ocenić na
podstawie pętelki. czytaj dalej >>
Rodzaje pętelek
W ręcznikach frotte wyróżniamy dwa rodzaje pętelek: I) zaokrągloną II) skręconą. Pętelkę skręconą
stosuje się najczęściej w ręcznikach wykonanych z przędzy pojedynczej (składającej się z jednej nitki).
czytaj dalej >>

54-129 Wrocław
Drzewieckiego 46
NIP: 899-259-53-24
tel: 71 307 34 44
tel kom.: 531 817 268

biuro@advertex.pl
www.advertex.pl

Przewodnik po ręcznikach

Proces produkcji ręczników
Produkcja ręczników na zamówienie zajmuje od dwóch do czterech tygodni. Dlaczego tak długo ? Aby móc
odpowiedzieć na to pytanie postanowiliśmy przybliżyć dla zainteresowanych cały proces produkcyjny
ręczników frotte. Mamy nadzieję, że wyjaśni on stopień trudności samej produkcji, pomoże zrozumieć
różnice cenowe i jakościowe dostępnych ręczników.
W przędzalni
Przędzalnia to miejsce gdzie, jak nazwa wskazuje, powstaje przędza. Przędza czyli po prostu nitka, z której
następnie powstanie tkanina. Surowcem, który trafia do przędzalni jest bawełna. Jest to właściwie jedyny
potrzebny surowiec, gdyż praktycznie wszystkie ręczniki wykonuje się obecnie w 100% z bawełny.
czytaj dalej >>
W tkalni
Kolejnym miejscem, gdzie kontynuuje się produkcję ręczników jest tkalnia. To tu otrzymujemy już efekt
końcowy czyli utkaną tkaninę frotte, którą dalej poddaje się kolejnym obróbkom tak, aby ostatecznie
uzyskać ręcznik. czytaj dalej >>
W farbiarni
Następnie utkana tkanina frotte w formie długiego zwoju materiału trafia do farbiarni. To tu zostanie
zafarbowana na pożądany kolor. Zanim jednak tkanina frotte zostanie ufarbowana musi być poddana kilku
procesom, które ją do tego odpowiednio przygotują. czytaj dalej >>
W wykańczalni i szwalni
W wykańczalni materiał poddawany jest końcowej obróbce chemicznej i mechanicznej. To tu
przeprowadzane są ostatnie procesy, materiał jest obszywany i poddawany kontroli jakości. Zanim jednak
ręczniki będą gotowe, muszą przejść przez jeszcze kilka procesów. czytaj dalej >>
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O FERTA

FIRMY ADVERTE X :

1. Ręczniki frotte
• ręczniki frotte bawełniane
• tanie ręczniki
• luksusowe ręczniki
• ręczniki sportowe szybkoschnące
• ręczniki plażowe
• komplety ręczników
2. Tekstylia reklamowe
• ręczniki drukowane
• ręczniki z haftem
• ręczniki z grawerem
• koce z nadrukiem
• szlafroki z haftem
• ręczniki tkane
• ręczniki z reliefem
3. Hotel, Sauna, Spa
• ręczniki hotelowe
• szlafroki frotte
• dywaniki hotelowe
• tekstylia do sauny

Szukaj po:
Cena/Jakość: Economy | Premium | ultra-Premium
Rozmiar: Małe | Standard | Duże
Gramatura: Do 400g/m2 | 450-520g/m2 | Powyżej 550g/m2
Status oferty: Nowości
polecane: Ręczniki z bawełny egipskiej | Ręczniki bambusowe

