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Przewodnik po ręcznikach reklamowych i innych tekstyliach domowych. 

Możemy wykonać każdy typ ręcznika reklamowego z logo, napisem, grafiką poniżej nasze 

możliwości: 

1) Ręcznik  z mikrofibry zadruk ful color, możemy wydrukować wszystko w Super jakości np. 

zdjęcie, grafikę. Praktyczny, lekki, szybkoschnący, antyseptyczny, nowoczesny produkt. 

Dodatkowo jako jedyna firma proponujemy możliwość wyposażenia ręcznika w SPECJALNY 

MAGNES umożliwiający mocowanie ręcznika np.: do urządzeń na siłowni. Produkcja już od 

100 szt, rozmiary  praktycznie każdy jaki potrzebujesz GORĄCO POLECAMY: 

 

 

2) Ręcznik bawełniany z bordiurą do druku to połączenie ręcznika klasycznego z 

nieograniczonymi możliwościami druku Bordiura to płaski pasek tkaniny który w całości 

można zadrukować. Idealne połączenie praktycznego ręcznika z uniwersalnym narzędziem 

jakim jest druk. Niepowtarzalny gadżet, który uświetni każdą okazję, wydarzenie, 

kampanie lub po prostu produkt użytkowy z logo. Rozmiary 50x90 i 70x140 produkcja już 

od 100 szt. dla wybranych kolorów. 
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3) Ręczniki tkane z wzorem tłoczonym tzw. wzorem reliefowym lub( i )bordiurą tkaną . 

Klasyczne rozwiązanie, ręcznik jednobarwny z bordiurą wykonany w technice tkania na 

krośnie. Produkt dla osób ceniących tradycję. Praktyczny nośnik reklamy. Możliwe rozmiary 

30x50, 50x90, 70x140, minima produkcyjne już od 300 szt. 
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4) Ręcznik kolorowo-tkany, kolejne klasyczne rozwiązanie, czyli tkany ręcznik na którym w 

procesie tkania powstaje wzór w innym kolorze, atuty to duże logo na całej powierzchni 

ręcznika, jest to tradycyjne rozwiązanie bardzo praktyczne, rozmiary 30x50, 50x90, 70x140 

ilości już od 500 szt. 

 

5) Ręczniki z haftem sprawdzone eleganckie rozwiązanie dla „ologowania” , upiększenia 

ręcznika, wykorzystujemy gotowe produkty najczęściej jednobarwne bez żadnych zdobień. 

W naszym przypadku najczęściej wykorzystujemy dobrej jakości ręcznik 400 g/m2 lub 

bardzo dobrej jakości 500 g/m2  dostępnych w szerokiej gamie kolorów. Haft powinien być 

subtelny, jego rozmiar czytelny, jednak bez zbędnego zabierania powierzchni użytkowej. 

Dostępne rozmiary 30x50, 50x100, 70x140. Produkcja już od 50 szt. 
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6) Ręczniki autorskie, jako producent posiadamy możliwość produkcji każdego typu ręcznika 

oraz dowolną jego konfekcję nadając ręcznikom szczególnego charakteru oraz tworząc 

praktyczne rozwiązanie dla różnych odbiorców i ich potrzeb. 

 

RĘCZNIK Z KIESZENIĄ I ZAKŁADKĄ NA           RĘCZNIK Z KAPTURKIEM DLA NIEMOWLĄT I  

URZĄDZENIA NA SIŁOWNI   (możliwość haftu)              MAŁYCH DZIECI (możliwość haftu i druku) 

           

RĘCZNIKO-TORBA PLAŻOWA (możliwość haftu)   RĘCZNIK DLA PSA (możliwość haftu) 
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RĘCZNIK GOLFOWY (możliwość haftu)  RĘCZNIK NA TWARZ PODCZAS MASAŻU 

(możliwość haftu) 

7) Konfekcja tekstylna a więc wszystko to co można uszyć z frotte i nie tylko możemy wykonać 

MY, przykładowe produkty w naszej ofercie: 

   

SZLAFROKI RÓŻNE MODELE (haft)   PONCZO  PLAŻOWE (haft) 
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PAREA, KILTY DO SAUNY (haft)   TURBANY KOSMETYCZNE (haft) 

 

8) Opakowanie ,wszystko to co przedstawiliśmy możemy oczywiście zapakować w różnoraki, 

atrakcyjny sposób, poniżej kilka pomysłów: 

  

PUDEŁKA NATURALNE Z DREWNA , Z ŁUBY  PUDEŁKA KARTONOWE ECO ORAZ 

DRUKOWANE Z OKIENKIEM 
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PAKOWANIE W CELOFAN TZW. CUKIEREK  SKŁADAKI - RÓŻNE FORMY Z RĘCZNIKA 

 

9) Oferta stała, oprócz możliwości realizacji indywidualnych zamówień, posiadamy bogatą 

ofertę stała ręczników, ścierek kuchennych ich kompletów, ręczniki dla dzieci, pełna oferta 

hotelowa. Produkty te coraz częściej trafiają jako narzędzie marketingu do firm które 

stawiają na praktyczny prezent dla swoich klientów, kontrahentów czy pracowników. 
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