Ručníky a osušky 07/2020 na výběr od min. 20ks
ceny jsou uvedeny bez DPH a platné od 23. 6. 2020

Ručníky

1. Classic: 100% bavlna, 400 g/m2, 50x100 cm, z kvalitního jemného froté, v

krajích ručníků vytkány tři ozdobné proužky. Bílý, azzurově modrý,
béžový, černý, červený, fialový, hnědý, krémový, oranžový, purpurový,
tmavě modrý, tmavě zelený, zelený pistácie, žlutý.
Cena: 69Kč/ks + DPH , 61Kč/ks + DPH - bílý

2. Comfort (doporučuji): 100% bavlna, 50x100 cm, ručníky z vysoce kvalitního
froté 500 g/m2. Froté ručníky řady Comfort se vyznačují hustým precizně
provedeným úpletem, hebkým povrchem a vysokou barevnou stálostí. Bílý,
azurové modrý, béžový, černý, červený, fialový, hnědý, krémový, oranžový,
purpurový, tmavě modrý, tmavě zelený, zelený pistácie, žlutý,
Cena: 88Kč/ks + DPH, 81Kč/ks – bílý

3. Luxusní ručník froté Bambus, 50 x 90cm, 500g/m2, 70% bambus, 30% bavlna.
Fialový, hnědý, krémový, šedý, vínový, zelený
Cena: 99Kč/ks + DPH

4. Ručník Barbora 50x90cm z kvalitního froté, moderní ozdobná bordura ,
100% bavlna, 500g/m2, levandulově šedý, mandlový, petrolejově modrý,
světle tyrkysový, světle zelený, vínový.
Cena: 89Kč/ks + DPH.

Osušky

1. Classic: 100% bavlna, 400 g/m2, 50x100 cm, z kvalitního jemného
froté, v krajích osušek jsou vytkány tři ozdobné proužky. Bílá, azzurově
modrá, červená, hnědá, oranžová, šedobéžová, tmavě modrá, zelená
pistácie, žlutá.
Cena: 132Kč/ks + DPH

2. Comfort: 100% bavlna, 500 g/m2, 70x140 cm, z vysoce kvalitního
jemného froté, v krajích osušek jsou vytkány tři ozdobné proužky. Bílá,
azurové modrá, béžová, černá, červená, fialová, hnědá, krémová,
oranžová, purpurová, tmavě modrá, tmavě zelená, zelená pistácie, žlutá,
Cena: 169Kč/ks + DPH barevná, 156Kč/ks + DPH bílá

3. Osuška Barbora 70x130cm z kvalitního froté, moderní ozdobná
bordura , 100% bavlna, 500g/m2, šedá, mandlová, petrolejově
modrá, růžovo-fialová, světle tyrkysová, světle zelená, vínová.
Cena: 179Kč/ks + DPH.

4. Plážové osušky: 100x180 cm, 100% bavlna, osuška z kvalitního
tureckého froté, 100% bavlna, 500 g/m2, ozdobná bordura. Vhodná na
pláž, na masáže, do bazénu či do sauny.
Cena: 287Kč + DPH, modrá, pistácie-zelená, smetanová, fialová,
purpurová
Cena: 315Kč + DPH, hnědá 100x200cm
Cena: 297Kč + DPH, krémová 100x200cm

5. Osuška Bambus luxusní a jemné froté 70x140cm, 500 g/m2 , 70%
bambus, 30% bavlna, fialová, hnědá, krémová, šedá, vínová, zelená
Cena: 198Kč/ks + DPH

V nabídce jsou i malé ručníky, pracovní ručníky, golfové ručníky (500g á
132Kč/ks + DPH a 5 barev na výběr skladem, další barvy na objednávku),
utěrky, župany, žinky, papuče, prostěradla apod. Prosím poptejte a zašlu
nabídku.
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