
Katalog č. 16Bellatex s. r. o.    |    Tel.: +420 384 388 151    |    www.bellatex.cz

Bytový
textil

srpen

2021 

srpen

2022

Ložnice

KUcHYnĚ

oBÝVAcÍ PoKoJ

KoBeRce

KoUPeLnA

DĚTSKÉ ZBožÍ

VLnĚnÝ PRoGRAM

ZAKÁZKoVÁ VÝRoBA

oDnoSoVÉ TAŠKY

HoTeLoVÝ PRoGRAM

www.bellatex.cz

Proč nakupovat od nás  
95 % zboží skladem
Můžeme tak všechny vaše objednávky 
vyřídit v co nejkratší možné době
a k vaší naprosté spokojenosti.

Rychlé doručení
Zboží skladem expedujeme nejpozději
do 3. pracovního dne od objednání.

Široká nabídka 
Nabízíme vám rozsáhlý sortiment zboží
a neustále pracujeme na jeho rozšiřování 
k vaší spokojenosti.

Vlastní šicí dílna
Více než polovina sortimentu v katalogu
je z naší šicí dílny.

Novinky
Neustále pro vás připravujeme nové věci, 
které prezentujeme na našich webových 
stránkách a 1x ročně v našem katalogu.

Newslettery
Zaregistrujte se k odběru newsletteru,  
minimálně 2x měsíčně zasíláme informace 
o novinkách a doporučeních.

Stabilní a spolehlivá společnost
Na českém trhu působíme již od roku 2006, 
máme tedy bohaté zkušenosti. 

Česká společnost BELLATEX s.r.o. působí na trhu 
od roku 2006. Za dobu od svého vzniku jsme se 
stali významným dodavatelem na trhu bytového 
textilu. V současné době se zaměřujeme   
především na vlastní výrobu, přičemž je kladen 
důraz na kvalitu použitých materiálů. Cílem naší 
společnosti je především spokojenost našich 
zákazníků.

BELLATEX s.r.o.
Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice
Tel.: +420 384 388 151
E-mail: obchod@bellatex.cz
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Ložní povlečení
KREP - SET

Povlečení z kvalitní bavlněné 
příze, která udržuje barvu a tvar 
i po častém praní. Zapínání na zip.

Lo
žn
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e

2 ks  140 x 200 cm (povlak na přikrývku)
2 ks 70 x 90 cm (povlak na polštář)

2 ks  dekorační polštářek s volánem 
40 x 40 cm se zapínáním na zip.
Výplň polštářků tvoří 100% měkké 
polyesterové kuličky v netkané textilii. 

povlečení  KREP - SET

Obsah balení:

Zapínání na zip, 100% Bavlna

2 ks  dekorační polštářek bonbónek 
50 cm, Ø 15 cm s ozdobným okrajem
a se zavazováním. Výplň polštářků 
tvoří 100% měkké polyesterové kuličky 
v netkané textilii. 

Praní povlečení + polštářků na 40 oC.
Prát naruby, odděleně. Nežehlit

80 /624 SET - růžovozelený květ/zelený proužek

80 /814 SET - šedý květ/šedý proužek

80 /926 SET - patchwork sv.šedý

novinka

novinka

novinka
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Ložní povlečení
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povlečení KREP
rozměry:
1 ks  140 x 200 cm + 1 ks 70 x 90 cm
1 ks  140 x 220 cm + 1 ks 70 x 90 cm

Zapínání na zip

Praní na 40 oC.
Prát naruby, odděleně.

KREP

4

80 /762 fialové srdce
KREP

80 /149 květy medové
KREP

80 /742 jiřina lososovošedá
KREP

80 /417 kroužky
KREP

80 /246 květy růžové
KREP

80 /818 jiřina žlutošedá
KREP

80 /574 tyrkysový orient
KREP

80 /624 růžovozelený květ/zelený proužek 80 /814 šedý květ/šedý proužek
KREP

Povlečení z kvalitní bavlněné příze, která udržuje 
barvu a tvar. 100% bavlna.

novinka

KREP

novinka

novinka

novinka

novinka novinka

novinka novinka novinka



Praní na 40 oC.
Prát naruby, odděleně.
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80 /301 hnědé lístky
KREP

80 /527 fantazie
KREP

80 /563 srdce patchwork šedé
KREP

80 /232 oranžový patchwork
KREP

80 /274 červenošedý patchwork
KREP

80 /912 láska
KREP

80 /013 bílá růže
KREP

80 /913 šedé chmýří
KREP

80 /115 hvězdičky
KREP

80 /201 růžovošedá květinka
KREP

80 /361 chrpa béžová
KREP

80 /704 lila růže
KREP
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novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinkanovinka novinka



80 /930 hnědobéžové lístky

80 /949 šedorůžová pivoňka
KREP

80 /235 růžové srdce
KREP

80 /546 tyrkysový kvítek
KREP

KREP
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80 /942 pnoucí květ
KREP

80 /919 kopretina na šedé
KREP

80 /293 růže v pruhu
KREP

80 /535 modré srdce
KREP

Lo
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80 /386 podzimní keřík
KREP

80 /580 modrý keřík
KREP

80 /366 letní kvítí
KREP

80 /502 mentolová růže
KREP



80 /218 šedovínový květ s pruhem 
KREP

80 /219 smetanová kolečka
KREP

80 /322 patchwork hnědý
KREP

80 /133 růžovošedý keř
KREP

80 /873 pnoucí růže
KREP

80 /265 rozkvetlé květy
KREP

80 /606 lupínek tyrkysový
KREP

80 /717 hnědá mašle
KREP

80 /926 patchwork sv.šedý
KREP

80 /852 šedé srdce
KREP

80 /725 šedorůžový ornament
KREP

80 /216 lupení
KREP

80 /028 béžová louka
KREP

80 /105 kytice
KREP

80 /969 šedobílá geometrie
KREP

80 /019 UNI fialová
KREP

7
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90 /153 peříčka
BAVLNA

90 /374 hnědý orient
BAVLNA

90 /597 pruhy modrožluté
BAVLNA

90 /992 monstera
BAVLNA

90 /557 levandule
BAVLNA

90 /239 hnědé paprsky
BAVLNA

90 /165 šípek
BAVLNA

90 /940 patchwork šedočerný
BAVLNA

novinka

novinka

novinka novinka

novinka

90 /396 pivoňka
BAVLNA

novinka

novinka novinka novinka
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Ložní povlečení
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BAVLNA Klasické povlečení z čisté bavlny vysoké kvality, 
která je citlivá k pokožce a dobře saje vlhkost.

povlečení BAVLNA
rozměry:
1 ks  140 x 200 cm + 1 ks 70 x 90 cm
1 ks  140 x 220 cm + 1 ks 70 x 90 cm

Zapínání na zip

Praní na 60 oC. Lze mandlovat.
Prát naruby, odděleně.



90 /762 fialové srdce
BAVLNA

90 /589 patchwork tmavě modrý
BAVLNA

90 /123 šípková růže
BAVLNA

90 /535 modré srdce
BAVLNA

90 /919 kopretina na šedé
BAVLNA

90 /309 béžové pruhy
BAVLNA

90 /179 keřík na šedé
BAVLNA

90 /307 hnědá růže
BAVLNA

90 /204 černočervená krajka
BAVLNA

90 /817 kopretiny
BAVLNA

90 /931 listí šedé
BAVLNA

90 /895 kosočtverce v pruhu
BAVLNA

novinka

novinka

novinka

novinkanovinka

novinka novinka

9

Praní na 60 oC. Lze mandlovat.
Prát naruby, odděleně.
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90 /116 růžový sen
BAVLNA

90 /113 béžový rákos
BAVLNA

90 /429 béžovošedý pruh
BAVLNA

90 /119 kvítek lila
BAVLNA

90 /320 hnědá chryzantéma
BAVLNA

90 /216 lupení
BAVLNA

90 /407 šedá kytička
BAVLNA

90 /226 hnědá kytka
BAVLNA

90 /546 tyrkysový kvítek
BAVLNA

90 /352  hnědá růže s kostičkou
BAVLNA

90 /834 růžové srdce
BAVLNA

90 /108 srdce patchwork
BAVLNA

90 /133 růžovošedý keř
BAVLNA

90 /607 šedozelený lupen
BAVLNA

Lo
žn
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e
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Ložní povlečení
FLANEL

Flanelové jednostranně česané bavlněné 
povlečení překvapí svojí měkkostí a hřejivostí. 
Velké oblibě se těší zejména v zimním období.

Lo
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rozměry:
1 ks  140 x 200 cm + 1 ks 70 x 90 cm
1 ks  140 x 220 cm + 1 ks 70 x 90 cm

Zapínání na zip
povlečení FLANEL

Praní na 40 oC.
Prát naruby, odděleně.

12 /631 mentolový květ
FLANEL

12 /237 béžová kola
FLANEL

12 /393 kávové lupínky
FLANEL

12 /204 růžová růže
FLANEL

12 /917 šedá mašle
FLANEL

12 /301 hnědé lístky
FLANEL

12 /502 mentolová růže
FLANEL

12 /214 srdce patchwork
FLANEL

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

12 /432 kvíteček
FLANEL

novinka
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1 ks  140 x 200 cm + 1 ks 70 x 90 cm
1 ks  140 x 220 cm + 1 ks 70 x 90 cm

Praní na 40 oC.
Prát naruby, odděleně.

FLANEL
12 /315 hnědá fantazie

pouze v rozměru 140 x 200 + 70 x 90 cm

FLANEL
12 /509 modrá lilie

pouze v rozměru 140 x 200 + 70 x 90 cm

FLANEL
12 /163 lososové káro

pouze v rozměru 140 x 200 + 70 x 90 cm

Ložní povlečení BAVLNĚNÝ SATÉN
Jemné a hebké ložní povlečení vyrobené ze 100% bavlny.
Má výbornou absorpční schopnost a skvěle odvádí tělesnou vlhkost. 

rozměry:

SATÉN
94 /549 barevné kvítí

SATÉN
94 /641 puntík tyrkysový

SATÉN
94 /901 puntík šedý

SATÉN
94 /212 puntík červený

Lo
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novinka

novinka

novinka

novinka

povlečení BAVLNĚNÝ SATÉN

Zapínání na zip



Praní na 40 oC.
Prát naruby, odděleně.

13

94 /243 šedorůžový kvítek
SATÉN

94 /114 šedorůžová růže
SATÉN

94 /283 růžové květy
SATÉN

94 /028 béžová louka
SATÉN

94 /937 šedé paprsky
SATÉN

94 /505 modrá růže
SATÉN

94 /485 tulipán
SATÉN

94 /612 patchwork tyrkysový
SATÉN

94 /349 šedé srdce
SATÉN

94 /915 šedá růže
SATÉN

94 /383 kruhové květy
SATÉN

pouze v rozměru 140 x 200 + 70 x 90 cm

94 /268 terče bordó
SATÉN

pouze v rozměru 140 x 200 + 70 x 90 cm
94 /136 béžovožlutý sen
SATÉN

pouze v rozměru 140 x 200 + 70 x 90 cm
94 /294 vějíř
SATÉN

pouze v rozměru 140 x 200 + 70 x 90 cm

Lo
žn
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enovinka novinka
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Praní:
Bavlna - 60 oC
Krep - 40 oC
Prát naruby,
odděleně.

rozměry:

1 ks 200 x 200 cm + 2 ks 70 x 90 cm
1 ks 200 x 220 cm + 2 ks 70 x 90 cm
1 ks 220 x 200 cm + 2 ks 70 x 90 cm
1 ks 240 x 200 cm + 2 ks 70 x 90 cm
1 ks 240 x 220 cm + 2 ks 70 x 90 cm

šířka x délka první rozměr šířka,
druhý rozměr délka

Zapínání
na zip

šířka dé
lk

a

KREP FRANCOUZSKÉ
80 /194 levandule

KREP FRANCOUZSKÉ
80 /313 šedá větvička

KREP FRANCOUZSKÉ
80 /271 louka

KREP FRANCOUZSKÉ
80 /517 modrý orient

KREP FRANCOUZSKÉ
80 /704 lila růže

BAVLNA FRANCOUZSKÉ
80 /927 béžové lístky

Ložní povlečení
Lo

žn
ic

e

FRANCOUZSKÉ KReP, BAVLNA

Dvoulůžkové ložní povlečení z kvalitní bavlněné 
příze v provedení Krep nebo Bavlna.  

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka



15
90 /179 keřík na šedé
BAVLNA FRANCOUZSKÉ

90 /215 barevné pruhy
BAVLNA FRANCOUZSKÉ

90 /473 světle zelená louka
BAVLNA FRANCOUZSKÉ

novinka

90 /381 geometrie
FRANCOUZSKÉBAVLNA

90 /168 ibiškový květ
FRANCOUZSKÉBAVLNA

90 /239 hnědé paprsky
BAVLNA FRANCOUZSKÉ

novinka

novinka novinka

BAVLNA FRANCOUZSKÉ
80 /561 modrá růže

BAVLNA FRANCOUZSKÉ
80 /212 růžový květ s pruhem

BAVLNA FRANCOUZSKÉ
80 /817 kopretiny

BAVLNA FRANCOUZSKÉ
80 /123 šípková růže

novinka

novinka

novinka

novinka
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pouze v rozměru 140 x 200 cm pouze v rozměru 140 x 200 cm 
95 /020 UNI vínová

MIKROFLANEL

95 /238 srdce
MIKROFLANEL

95 /017 UNI šedohnědá
MIKROFLANEL

95 /293 duhové listy
MIKROFLANEL

95 /214  šedorůžový květ
MIKROFLANEL

95 /226 kašmír
MIKROFLANEL

95 /201 oranžový květ
MIKROFLANEL

95 /272 levandule
MIKROFLANEL

 šedorůžový květ181 /214

duhové listy181 /293srdce181 /238

oranžový květ181 /201

kašmír181 /226

rozměr: 90 x 200 cm
Výška rohu prostěradla je 25 cm, vhodné 
pro výšku matrace do 18 cm. Prostěradla 
mají gumu všitou do tunýlku.

Výborné termoregulační vlastnosti.
Vhodné pro zimní období nebo do chladných 
místností. Praní na 40 oC (odděleně). 
Složení: 100% Polyester, 240 g/ m2.

prostěradla  

MIKROFLANEL vzorovaná

povlečení MIKROFLANEL
rozměry: Zapínání

na zipPraní na 40 oC. Prát naruby, odděleně.
1 ks  140 x 200 cm + 1 ks 70 x 90 cm
1 ks  140 x 220 cm + 1 ks 70 x 90 cm

složení: 100% Polyester
240g/m2

Ložní povlečení
Lo

žn
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MIKROFLANEL Krásně hřeje a svou hebkostí 
Vám zajistí komfortní spánek.
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Složení:
povrch: 100% Bavlna
výplň:    100% měkké polyesterové kuličky
zašité v bavlněné textilii

S polyesterovými kuličkami.
Povrch z hladké příjemné bavlny. Polštář není opatřen 
zipem.

40 x 40 cm, 220 g
40 x 60 cm, 350 gÚdržba: praní v automatické pračce na 40 oC 

45 x 45 cm, 350 g
50 x 50 cm, 400 g

Složení:
povrch: 100% Polypropylen (netkaná textilie)
výplň:    100% měkké polyesterové kuličky
zašité v netkané textilii

S polyesterovými kuličkami.
Povrch z netkané textilie. Lze prát v automatické pračce. 
Tato výplň je součástí našich dekoračních polštářků Adéla, 
Ivo apod., slouží i jako vnitřní výplň pro výplně s proševem. 
Výplň není opatřena zipem.

Údržba: praní v automatické pračce na 30 oC 

Náhradní výplň do polštářů - polyesterové kuličky

Pokud potřebujete dát polštářům a polštářkům opět 
nadýchaný vzhled, lze dokoupit náhradní balení dutých 
vláken ve formě měkkých polyesterových kuliček,
které vám umožní doplnění polštářů podle vašich potřeb.

Balení: 300 g, 500 g, 1 000 g.

povlak na zip
+ výplňkový polštář

složení: vnější (prošívaný povlak na zip)
líc:   100% Polyester - mikrovlákno
rub:  90% Polyesterové rouno,  10% Polypropylen
praní v automatické pračce na 60 oC

složení: vnitřní (výplňkový polštář)
povrch: 100% Polypropylen (netkaná textilie)
výplň:    100%  měkké polyesterové kuličky zašité 
v netkané textilii, praní v automatické pračce na 30 oC

S polyesterovými kuličkami.
Luxusní výplň s proševem na zip. Samostatný prošívaný 
povlak se zipem a samostatnou výplní z netkané textilie.

Rozměry, gramáž:

40 x 40 cm, 220 g
40 x 60 cm, 350 g
50 x 50 cm, 400 g

(povlak + polštář)

Rozměry, gramáž:

40 x 40 cm, 220 g
40 x 60 cm, 350 g
45 x 45 cm, 350 g

50 x 50 cm, 400 g
50 x 70 cm, 600 g

Rozměry, gramáž:

Gramáž:

Výplňkové polštáře z různých materiálů v mnoha rozměrech. 
Všechny polštáře lze prát v automatické pračce. Nabízíme 
i náhradní kuličkovou výplň z dutých vláken k doplnění polštáře.

Výplňkový polštář s proševem 

Výplňkový polštář z bavlny

Výplňkový polštář z netkané textilie

Výplň do polštářů 300 g, 500 g, 1 000 g
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Prostěradla
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Jersey, Jersey s elastanem, Froté, Micro
Plátěná s gumou, Plátěná bez gumy

301 bílá 315 světle béžová 318 tmavě hnědá

344 tmavě šedá

složení: 95% Bavlna, 5% Elastan, 165 g/m2

  90 x 200 cm  
100 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm

160 x 200 cm
180 x 200 cm
200 x 220 cm

 prostěradla
Jersey s elastanem

 prostěradla
Jersey Kamilka

rozměry: 

Napínací luxusní prostěradlo výjimečně 
jemné a hebké. Je velice pružné 
a výborně drží tvar na matraci.
Praní na 40 oC (odděleně).

001 bílá 015 béžová 013 kávová 018 tmavě hnědá 202 oranžová

042 světle šedá 044 tmavě šedá 014 červená 019 fialová 024 světle modrá010 růžová

006 žlutá052 světle zelená

017 cihlová
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složení: 100% Bavlna,  135 g/m2

  90 x 200 cm  
100 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm

160 x 200 cm
180 x 200 cm
200 x 220 cm

rozměry: 

Napínací kvalitní jersey prostěradlo
s gumou do tunýlku. Praní na 40 oC
(odděleně).

307 lososová 305 sytá žlutá 312 oranžová 319 fialová 324 světle modrá 352 zelená

Prostěradla mají gumu 
do tunýlku. Výška rohu 
prostěradla je 25 cm, vhodné 
pro výšku matrace do 20 cm. 

25 cm



 prostěradla

Froté Kamilka
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složení: 100% Bavlna,  135 g/m2

složení:

82% Bavlna
18% Polyester
180 g/m2

  90 x 200 cm  
100 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
200 x 200 cm
200 x 220 cm

rozměry: 

Praní na 60 oC
(odděleně).

001 bílá 004 citrus 015 světle béžová

003 natur 016 béžová 008 oříšková 013 kávová 017 hnědá 018 tmavě hnědá 006 žlutá

005 sytá  žlutá 007 lososová 202 světle oranžová 014 červená 010 růžová 012 fuchsiová 020 bordová

042 světle šedá 044 tmavě šedá 052 světle zelená 039 olivová 040 zelená 037 tmavě zelená 048 černá

024 světle modrá 025 modrá 026 tmavě modrá 023 aqua 027 tyrkysová 019 světle fialová 022 tmavě fialová

Barvení materiálu probíhá  v dávkách. V následující dávce může dojít 
k mírné barevnostní odchylce, proto Vám můžeme garantovat stejný 
barevný odstín v rámci jedné objednávky.
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Prostěradla mají gumu do tunýlku. 
Výška rohu prostěradla je 25 cm, 
vhodné pro výšku matrace 
do 20 cm. V případě výšky matrace 
nad 20 cm je možnost zakázkové 
výroby.

25 cm
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prostěradla

Plátěná
s gumou

prostěradla

Plátěná
bez gumy

prostěradla

Micro

Prostěradla mají po celém obvodu gumu do tunýlku. Výška rohu prostěradla je 25 cm 
vhodné pro výšku matrace do 20 cm. Doporučujeme prát na 60°C

složení:
100% Bavlna
130 g/m2

složení:
100% Bavlna, 130 g/m2

složení: 100% Polyester, 240 g/m2

rozměr:  90 x 200 cm

rozměr:  150 x 230 cm

172/201 bílá

273/201 bílá

172/219 fialová

273/219 fialová

172/261 mentol

273/261 mentol

172/212 okrová

273/212 okrová

172/208 bílá káva

273/208 bílá káva

172/242 světle šedá

273/242 světle šedá

172/215 béžová

273/215 béžová

Kvalitní tkané plátěné prostěradlo ze 100% bavlny bez příměsí, vhodné do ubytovacích zařízení 
nebo jako zábalové prostěradlo do sauny. Praní na 60 oC (odděleně).

  90 x 200 cm  
180 x 200 cm

rozměry: 

Prostěradlo s výbornými termoregulačními 
vlastnostmi. Vhodné pro zimní období nebo
do chladných místností. Praní na 40 oC (odděleně).

19/001 bílá 19/027 béžová 19/052 světle zelená19/020 vínová

19/018 hnědá 19/024 sv. modrá 19/019 sv. fialová 053 sv. zelená 014 červená 024 sv. modrá19/044 tm. šedá

novinka

novinka

Lo
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ic
e
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Chrániče matrace
Vinea, s PVC zátěrem, Bella Lux Lo

žn
ic
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Nepropouští žádnou kapalinu a zároveň je velmi prodyšný, a to 
díky polyuretanovému zátěru. Lze prát až na 90 o C. Při běžném 
používání doporučujeme prát na 60 o C. V rozích chrániče jsou 
praktické gumy pro pohodlné uchycení k matraci,  chránič tak 
vždy zůstane na svém místě. Možno vyrábět i atypické rozměry. 

složení: 58 % Bavlna, 20 % Polyester, 22 % Polyuretan, 155 g/m2

60 x 120 cm
70 x 140 cm

  80 x 200 cm
  90 x 200 cm
100 x 200 cm

120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

200 x 200 cm

rozměry:

Matracový chránič Vinea

Nepropustná vrstva PVC chrání matraci před znečištěním. 
Velice populární výrobek prověřený dlouhodobým 
používáním. Možno vyrábět i atypické rozměry. Kvalita 
materiálu umožňuje praní výrobku až 250krát. Gumy 
v rozích slouží k pevnému zachycení na matraci.

složení:
26% Bavlna, 9% Polyester, 65% Polyvinylchlorid PVC, 280 g/m2

RUB

LÍC

103 / 001 bílý

60 x 120 cm
70 x 140 cm

  80 x 200 cm
  90 x 200 cm

100 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm

180 x 200 cm
200 x 200 cm

rozměry:

Matracový chránič s PVC zátěrem

Prodyšný s polyesterovým rounem uvnitř. Ochrání matraci 
před znečištěním. Prošitá podložka zvyšuje hygienu lůžka, 
zachycuje pot. Lze snadno vyprat. Gumy v rozích slouží 
k pevnému zachycení na matraci.

složení:
výplň: 100% Polyesterové rouno
povrch: 100% Polyester, 400 g/m2

133 / 003 bílý RUB

LÍC

  80 x 200 cm
  90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

200 x 200 cm

rozměry:

Matracový chránič Bella LUX
• propustný
• prodyšný

• nepropustný
• neprodyšný

• nepropustný
• prodyšný

40

Chrániče určené pro ochranu matrace před poškozením 
a ušpiněním. Jejich používání je praktické, jsou jednoduše 
snímatelné a lze je prát v automatické pračce. Při praní 
nedoporučujeme používat avivážní prostředky. Nabízíme 
několik typů chráničů matrací: voděodolné - chránič Vinea, 
chránič s PVC zátěrem a chrániče zvyšující komfort
při spánku - chránič Bella LUX. 

RUB

LÍC

168 / 001 bílý
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Jednolůžkové

Jednolůžkové prodloužené Jednolůžkové prodloužené

Francouzské (dvoulůžkové)

Celoroční, letní, Thermo

Praní přikrývky na 60 oC

Praní polštáře na 40 oC

Jednolůžkové

Jednolůžkové prodloužené

Francouzské (dvoulůžkové)

Celoroční

Praní přikrývky na 95 oC

Praní polštáře na 60 oC

Jednolůžkové

Francouzské (dvoulůžkové)

Celoroční, celoroční DUO, letní

Praní přikrývky na 95 oC

Praní polštáře na 60 oC

přikrývky, polštáře
řada Kamilka

přikrývky, polštáře
řada Merkádo

přikrývky, polštáře
řada Merkádo AntiStress

s carbonovými
vlákny

Přikrývky
polštáře

Bílé prošívané přikrývky s vysokou pevností ve švu z kvalitního dutého 
vlákna. Vhodné pro alergiky. Na výběr je několik gramáží od letních přikrývek 
po Thermo přikrývky, které jsou velmi hřejivé. Nabízíme i prodloužené 
velikosti pro vyšší postavy a francouzské přikrývky na dvoulůžko.
Všechny přikrývky a polštáře jsou balené v kabelách.
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• Kamilka
• Merkádo
• Merkádo 

AntiStress

řada

Kamilka - polštáře
Kamilka Standard, 70 x 90 cm, 800 g

Povlak s proševem bez zipu, 
uvnitř kvalitní  polyesterové kuličky.
Praní celého polštáře na 40 oC. 

dezén 5700/0800

složení - povrch: 100% Polyesterové vlákno  
                - výplň:  100% Polyesterové kuličky
                  (duté vlákno)

Kamilka LUX, 70 x 90 cm, 900 g

Povlak s proševem se zipem a s výplní 
z kvalitních polyesterových kuliček. Výplň je 
na zip - umožňuje doplňování nebo výměnu 
kuliček. Praní povlaku na 60 oC.
Praní výplně včetně kuliček na 40 OC.

5700/0900dezén

Kamilka LUX, 50 x 70 cm, 600 g

Povlak s proševem se zipem a s výplní 
z kvalitních polyesterových kuliček. Výplň je 
na zip - umožňuje doplňování nebo výměnu 
kuliček. Praní povlaku na 60 oC.
Praní výplně včetně kuliček na 40 OC.

5700/0600dezén

Standard

LUX

LUX
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řada

Kamilka - přikrývky

Dvoulůžkové francouzské
přikrývky Kamilka LUX, 400 g/m2

200 x 200 cm, dez.  6900/1600  

200 x 220 cm, dez.  6900/1760  

220 x 200 cm, dez.  6900/1760  

240 x 200 cm, dez.  6900/1920  

240 x 220 cm, dez.  6900/2100  

Dvoulůžkové francouzské
přikrývky Kamilka LUX, 200 g/m2

200 x 200 cm, dez.  6900/0800  

200 x 220 cm, dez.  6900/0880  

220 x 200 cm, dez.  6900/0880  

240 x 200 cm, dez.  6900/1440  

240 x 220 cm, dez.  6900/1580  

Jednolůžkové přikrývky
Kamilka LUX

140 x 200 cm,     850 g, dez.  5900/0850  

140 x 200 cm, 1 300 g, dez.  5900/1300  

140 x 220 cm,    935 g, dez.  5900/0935  

140 x 220 cm, 1 430 g, dez.  5900/1430  

Jednolůžkové přikrývky
Kamilka LUX

  140 x 200 cm, 600 g, dez.  5900/0600  

  140 x 220 cm, 660 g, dez.  5900/0660  

Jednolůžkové přikrývky
Kamilka Thermo

  140 x 200 cm, 1  120 g, dez.  5900/1120  

  140 x 200 cm, 1 680 g, dez.  5900/1680  

  140 x 220 cm, 1 230 g, dez.  5900/1230  

  140 x 220 cm, 1 840 g, dez.  5900/1840  

Jednolůžkové přikrývky
Kamilka Standard

140 x 200 cm, 1 100 g, dez.  5900/1100  

Thermo Obsahují dvě samostatné přikrývky pevně k sobě sešité
po obvodě. Mají výborné tepelně izolační vlastnosti.

složení - povrch: 100% Polyester (mikrovlákno)
                - výplň: 100% Polyesterové rouno

Lo
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Obsahují výplň z kvalitního dutého vlákna, vhodné pro alergiky. Praní na 60 oC.

Letní Lehké, vzdušné přikrývky, vhodné pro teplé letní noci. 

140 x 200 cm
Standardní, nejvíce využívaná 
velikost.

140 x 220 cm
Prodloužená velikost
pro vyšší postavy.

200 x 200 cm, 200 x 220 cm
220 x 200 cm, 240 x 200 cm
240 x 220 cm

Přikrývky na francouzské postele.

Rozměr: šířka x délka

Celoroční Univerzální přikrývky, které lze použít v létě i v zimě. 

JeDNOLůžKOVÉ PřiKRÝVKy DVOULůžKOVÉ PřiKRÝVKy
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složení - povrch: 100% Polyester - microfibre  
                - výplň: 100% Polyester - kuličkové duté vlákno

řada  Merkádo - polštáře

Polštář Merkádo, 70 x 90 cm, 900 g

Povlak s proševem se zipem a s výplní 
z kvalitních polyesterových kuliček. Výplň 
je na zip - umožňuje doplňování nebo 
výměnu kuliček. Praní povlaku na 60 oC.
Praní výplně včetně kuliček na 40 OC.

8500/0900dezén
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1. přikrývka - gramáž 850 g,
vhodná pro jarní a podzimní 
období.

2. přikrývka - gramáž 450 g,
vhodná pro letní období.

850 g + 450 g, vhodné pro 
zimní období. 

DUO

Celoroční - DUO Kombinace dvou přikrývek, které jsou k sobě
svázané stuhou.

řada  Merkádo - přikrývky

Jednolůžkové přikrývky
Merkádo DUO

2 ks 140 x 200 cm, 1300 g

dez.  8600/1300  

Povrchovým materiálem 
je jemné mikrovlákno 
s výtažky z rostliny Aloe 
Vera, která příznivě působí 
na lidskou pokožku a má 
schopnost zmírňovat 
bolesti kloubů a svalů. 

Letní Lehké, vzdušné přikrývky vhodné pro teplé letní noci.

Jednolůžkové přikrývky
Merkádo s výtažky Aloe Vera

140 x 200 cm, 450 g, dez.  8600/450  

140 x 220 cm, 495 g, dez.  8600/495

složení - povrch: 100% Polyester - microfibre
                - výplň: 100% Polyester - dutinkové komorové duté vlákno pojené.
Praní na 95 oC. Možno sušit v sušičce na sníženou teplotu.

Obsahuje výplň vysoce 
kvalitního dutého vlákna. 

Celoroční Univerzální přikrývky, které lze použít v létě i v zimě. 

Jednolůžkové přikrývky
Merkádo

140 x 200 cm, 1 000 g, dez.  8600/1000  

řada  Merkádo AntiStress
       polštáře

složení - povrch: 100% Polyester - microfibre  
                - výplň: 100% Polyester - kuličkové duté vlákno

Polštář Merkádo AntiStress
70 x 90 cm, 900 g, dez. 8550/0900

Povlak s proševem se zipem a s výplní 
z kvalitních polyesterových kuliček. Výplň 
je na zip - umožňuje doplňování nebo 
výměnu kuliček. Praní povlaku na 60 oC.
Praní výplně včetně kuliček na 40 OC.

Polštář je prošitý carbonovými vlákny pro odvod statické elektřiny. 
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Anatomický polštář

Ostatní polštáře

Klínový podhlavník

140 x 200 cm, 1 300 g, dez.  8650/1300  

140 x 200 cm,    850 g, dez.  8650/850

140 x 220 cm, 1 430 g, dez.  8650/1430

140 x 220 cm,    935 g, dez.  8650/935

220 x 200 cm, 1 320 g, dez.  8650/1320  

Jednolůžkové přikrývky Merkádo AntiStress

Dvoulůžkové francouzské přikrývky Merkádo AntiStress

řada  Merkádo AntiStress
       přikrývky

složení - povrch: 100% Polyester - microfibre  
                - výplň: 100% Polyester - dutinkové komorové duté vlákno pojené.
Praní na 95 oC. Možno sušit v sušičce na sníženou teplotu.

s froté potahem 
dezén 2002/001

s jersey potahem 
dezén 2003/001

Při spánku i odpočinku udržuje páteř  ve správné a přirozené poloze 
a uvolňuje krční svaly. Polštář se přizpůsobí poloze těla.
Má snímatelný povlak se zapínáním na zip, který lze prát
na 60 oC. Možnost dokoupení náhradního povlaku.

složení - potah froté: 82 % Bavlna  18 % Polyester
                - výplň: 100% pěnový Polyuretan

dezén 2005/001

80 x 50 x 20 cm

82 % Bavlna, 18 % Polyester 100 % Bavlna

jádro:
100% pěnový Polyuretan

45 x 30 cm
barva bílá

barva bílá

délka 45 cm

délka 80 cm
šířka 50 cm
výška 20 cm

šířka 30 cm

Možnost dokoupení 
náhradního povlaku.
Praní na 60 oC. 

8 cm 5 cm 6 cm

Zapínání
na zip

Zapínání
na zip

20 cm

Podhlavník s froté potahem. Skvělá pomůcka do postele při čtení. 
Podhlavník vám pomůže udržet horní polovinu těla ve zvýšené 
poloze a usnadní vám lepší dýchání. Povlak je snímatelný.

Přikrývky AntiStress s carbonovými vlákny vynikají výbornými vlastnostmi. Carbonová vlákna odvádí statickou 
elektřinu a tím přispívají ke klidnému a ničím nerušenému spánku. Povrchový materiál AntiStress je vzdušný a příjemný 
na omak. Přikrývky obsahují velmi jemné a kvalitní dutinkové komorové pojené protialergické duté vlákno, které má 
vynikající termoizolační vlastnosti. 

Celoroční Univerzální přikrývky, které lze použít v létě i v zimě. 
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Velice dobře absorbují vodu. Dokonale s nimi utřete jakýkoliv mokrý povrch. 
Jsou vyrobené ze 100% velmi pevné bavlny, která je odolná častému praní. 
Doporučujeme prát na 60 oC. Utěrky nabízíme v sadě po 3 kusech. 

Utěrky - sada 3 ks

rozměr: 50 x 70 cm, složení: 100% Bavlna, 240 g/m2 

Kuchyňský
textilK

uc
hy

ně

šálky167

kávička172 červenošedé ovoce192

srdíčka171

sovičky168

ovoce169 šedá konvička194

novinka

novinka

novinka novinka novinka

novinka

novinka

Široký výběr kuchyňského textilu
s vysokým podílem bavlny
v moderních vzorech.
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červenošedý patchwork196

šedomodrý proužek195

hnědobéžový proužek170 červená, žlutá, tyrkysová kostka161

káro oranžové191

proužek béžový, hnědý, bílý166kytička béžová, modrá, červená163

káro šedé193

hnědé, zelené, červené káro162 červená kostka189 oranžová, zelená, červená kostka174

1100/056

1100/064

1100/041

1100/045

1100/036

1100/051

1100/021

1100/060

1100/034

1100/057

1100/023

1100/043 1100/059

1100/049

1100/061

1100/052

1100/062

1100/063 1100/010

Lehce omyvatelné 
kuchyňské podložky
ze 100% PVC jsou odolné 
vysokým teplotám. 
Vhodné pod hrneček
nebo skleničku.

Kuchyňské
podložky

cca 10 x 10 cm, tloušťka 3 mm

K
uc

hy
něnovinka

novinka

novinka

novinka



Zástěry rozměr: 67 x 84 cm Kuchyňské zástěry s velkou uprostřed rozdělenou kapsou.
Vhodné na každou postavu. Praní na 40 oC.

listí
7750/523

růžička
7750/317

červená kočka
7750/524

bambus
7750/521

vanilková růže   
7750/529

EMA

noviny červené
7750/522

EMA

hnědý kvítek
7750/319

ADÉLA

pejsek
7750/527

EMA

heřmánky
7750/205

IVO

červená srdíčka
7750/318

ADÉLA

cihla bordó
7750/526

EMA

lila růže
7750/203

IVO

bordó květ
7750/322

ADÉLA

letní kvítek
7750/320

ADÉLA

svazek květů
7750/525

EMA

EMA EMA EMAADÉLA
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Složení: IVO - 80% Bavlna, 20% Polyester, EMA - 70% Bavlna, 30% Polyester, ADÉLA - 100% Bavlna nové dezény



Zástěry
rozměr: 68 x 50 cm
do pasu Kuchyňské zástěry s kapsou uprostřed. Vhodné na každou postavu.

Praní na 40 oC.

EMA DANA

noviny červené
189/522

růžička
189/317

červená srdíčka
189/318

víno
189/808

červená kočka
189/524

cihla bordó
189/526

ptáčci
189/809

listí
189/523

francouzská romance
189/814

EMA EMA DANA

ADÉLA EMADANA
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Složení: DANA - 50% Bavlna, 30% Polyester, 20% Len, EMA - 70% Bavlna, 30% Polyester, ADÉLA - 100% Bavlna nové dezény

Chňapky
rozměr: 28 x 18 cm

 1.  vrchní část - dekorační látka (EMA, ADÉLA, IVO) 
2. prostřední část - netkaná textilie, která výborně odvádí teplo
3. vnitřní část - látka ze 100% bavlny různých barev

složení:Kuchyňské chňapky se všitým 
magnetem a poutkem na zavěšení. 
Více dezénů na www.bellatex.cz.
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ADÉLA

529
EMA

vanilková růže   
523

EMA

listí

319
ADÉLA

hnědý kvítek
526

EMA

cihla bordó
525

EMA

svazek květů
205

IVO

heřmánky
318

ADÉLA

červená srdíčka
203

IVO

lila růže
322

ADÉLA

bordó květ
320

ADÉLA

letní kvítek

317
ADÉLA

růžička
524

EMA

červená kočka
521

EMA

bambus
527

EMA

pejsek
522

EMA

noviny červené



70 x 70 cm
100 x 100 cm
120 x 140 cm

Ubrusy
Ubrusy jsou vyrobené z pevné kvalitní látky. Možnost zakázkové výroby
atypických rozměrů. Praní na 40 OC. Složení: eMA - 70% Bavlna, 30% Polyester,
IVO - 80% Bavlna, 20% Polyester, ADÉLA - 100% Bavlna

růžička
ADÉLA317

červená srdíčka
ADÉLA318

letní kvítek
ADÉLA320

bambus
EMA521

květinová bordura
EMA528

noviny červené
EMA522

listí
EMA523

svazek květů
EMA525

svlačce
EMA530

luční kvítí 
EMA531

cihla bordó
EMA526

vanilková růže
EMA529

kvítí s motýlky
EMA532

lila růže
IVO203

heřmánky
IVO205
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novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka



Ubrusy jsou vyrobené z pevné kvalitní látky. Možnost zakázkové výroby
atypických rozměrů. Praní na 40 OC. Složení: eMA - 70% Bavlna, 30% Polyester,
IVO - 80% Bavlna, 20% Polyester, ADÉLA - 100% Bavlna
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Vánoční, velikonoční
ubrusy
rozměry:
70 x 70 cm, 100 x 100 cm, 120 x 140 cm

Ubrusy s vánočními a velikonočními motivy, 
které rozzáří celou místnost a navodí sváteční 
atmosféru. Jsou vyráběné z pevné kvalitní látky. 
Praní na 40 oC.

složení: 55% Bavlna, 45% Polyester

velikonoční patchwork
519

70 x 70 cm,
100 x 100 cm, 120 x 140 cm

housata
518

70 x 70 cm,
100 x 100 cm, 120 x 140 cm

K
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něVelikonoce

Velikonoce

červený stromek
115

70 x 70 cm,
100 x 100 cm, 120 x 140 cm

Vánoce

vánoční jehličí
117

70 x 70 cm,
100 x 100 cm, 120 x 140 cm

Vánoce

vánoční perníčky
102

70 x 70 cm, 120 x 140 cm

Vánoce

vánoční čas
112

70 x 70 cm,
100 x 100 cm, 120 x 140 cm

Vánoce

vánoční koule
113

70 x 70 cm, 120 x 140 cm

Vánoce

vánoční zvoneček
105

70 x 70 cm, 100 x 100 cm

Vánoce

lidové Vánoce
108

70 x 70 cm, 120 x 140 cm

Vánoce

vánoční baňky
109

70 x 70 cm,
100 x 100 cm, 120 x 140 cm

Vánoce

vánoční koule zlaté
114

70 x 70 cm,
100 x 100 cm, 120 x 140 cm

Vánoce

Vánoce

vánoční stromeček
110

70 x 70 cm,
100 x 100 cm, 120 x 140 cm

Vánoce

vánoční jmelí
116

70 x 70 cm,
100 x 100 cm, 120 x 140 cm
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Sedáky na židle
K
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Sedáky na židle s měkkou a pohodlnou výplní vám zpříjemní 
posezení nejen doma u jídelního stolu, ale také najdou své 
využití jako praktický doplněk k zahradnímu nábytku.

41/323
červená kytička

ADÉLA

41/324
šedá kytička

ADÉLA

41/529
vanilková růže

EMA

41/527
pejsek

EMA

41/526
cihla bordó

EMA

41/205
heřmánky

IVO

41/203
růže lila

IVO

Pro velké množství variant jsou v katalogu pouze fotografie sedáků 
prošívaného (označení 41/ + číslo dezénu). Pokud chcete objednat
např. sedák kulatý prošívaný, objednací číslo bude 62/ + číslo dezénu
ze sedáku prošívaného. Toto platí pro varianty sedáků EMA, IVO, LADA, 
ADÉLA, DANA, BERTA (strana 32 – 34).

Sedák prošívaný
40 x 40 cm

Číslo dezénu vybírejte podle 
obrázků ze sedáků prošívaných.

výplň: molitanová drť

41/523 listí

41/+ číslo dezénu 
Označení pro objednávání: 

Sedák hladký
40 x 40 cm

výplň: 100% Polyuretan
výška polyuretanu 2 cm

41/520
listí

34/523 listí

Označení pro objednávání: 

Číslo dezénu vybírejte podle 
obrázků ze sedáků prošívaných.

34/+ číslo dezénu 

Sedák prošívaný
kulatý  Ø 40 cm

výplň: molitanová drť

41/520
listí

62/523 listí

Číslo dezénu vybírejte podle 
obrázků ze sedáků prošívaných.

62/+ číslo dezénu 
Označení pro objednávání: 

Sedák hladký
kulatý  Ø 40 cm

41/520
listí

39/523 listí79/523 listí

Číslo dezénu vybírejte podle 
obrázků ze sedáků prošívaných.

79/+ číslo dezénu 
39/+ číslo dezénu 

Označení pro objednávání: 

výplň: 100% Polyuretan
výška polyuretanu 2 nebo 3 cm

novinka novinka

novinkanovinkanovinkanovinkanovinka

Sedáky eMA, iVO, LADA, ADÉLA, DANA, BeRTA

41 / ... 34 / ... 62 / ...

79 / ... 39 / ...

Sedáky se šňůrkami na zavazování
pro pevné uchycení k židli. 

3 cm

2 cm

EMA - 70% Bavlna, 30% Polyester
IVO - 80% Bavlna, 20% Polyester
LADA - 70% Bavlna, 30% Polyester
ADÉLA - 100% Bavlna
DANA - 50% Bavlna, 30% Polyester 20% Len
BERTA - 50% Bavlna, 50% Polyester

Vyrábí se ve všech 
provedeních

40 x 40 cm
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41/521
bambus

EMA

41/524
červená kočka

EMA

41/523
listí

EMA

41/525
svazek květů

EMA

41/522
noviny červené

EMA

41/317
růžička

ADÉLA

41/318
červená srdíčka

ADÉLA

41/319
hnědý kvítek

ADÉLA

41/320
letní kvítek

ADÉLA

41/322
bordó květ

ADÉLA

41/507
terasa

EMA

41/508
káva

EMA

41/510
svazek levandule

EMA

41/513
béžovošedý patchwork

EMA

41/515
hrnek s konvičkou

EMA

41/520
barevný patchwork

EMA

41/306
mandala zelená

ADÉLA

41/305
mandala červená

ADÉLA

41/311
béžová kytička

ADÉLA

41/436
růžička s kostičkou

ADÉLA

41/516
patchwork levandule

EMA

41/213
černá kočka

IVO

41/297
vlčí mák

IVO

41/278
noviny

IVO

41/295
korunová růžička

IVO

K
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41/042
UNI šedá

LADA

41/020
UNI vínová

LADA

41/015
UNI smetanová

LADA

41/313
UNI tmavě režná

ADÉLA

41/017
UNI hnědá

LADA

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka
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Sedáky Korall Micro Sedáky z hebkého mikrovlákna s hustým vlasem.
Sedáky mají šňůrky na zavazování. Výplň sedáků
tvoří 100% Polyuretan - výška 2 cm. Povrch 100% Polyester.40 x 40 cm, výška 2 cm

60 /14
červená

60 /27
béžová

60 /48
modrá

60 /18
tm. hnědá

60 /70
zelená

60 /37
terra

60 /201
oranžový květ

60 /214
šedorůžový květ

60 /293
duhové listy

60 /226
kašmír

60 /238
srdce

60 /20
vínová

60 /04
sv. žlutá

60 /42
šedá

60 /19
růžová

60 /07
lososová

60 /17
hnědá

Vyrábí se v provedení
sedák hladký.

41/808
víno

DANA

41/809
ptáčci

DANA

41/814
francouzská romance

DANA

41/501
olivy

EMA

41/511
patchwork srdce růžové

EMA

41/810
větvičky

DANA

41/204
indiánský motiv

IVO

41/248
UNI modrá režná

IVO

41/275
tlapičky černé

IVO

41/282
UNI fialová

IVO

41/307
patchwork zelený

ADÉLA

41/308
modrotisk

ADÉLA

41/309
kaleidoskop

ADÉLA

41/392
kytička fialová

ADÉLA

41/603
lístky

BERTA
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Sedáky Ulla

Sedáky Oreste

40 x 40 cm, výška 4 cm

Ø 38 cm, výška 6 cm 6 cm

620/522
noviny červené

EMA

620/318
červená srdíčka

ADÉLA

Se šňůrkami na zavazování a snímatelným 
povlakem se zipem, který lze vyjmout 
a následně prát na 30 oC. Výplň sedáků tvoří
100% Polyuretan. Povrch 100% Bavlna.

Sedáky Paula
38 x 38 cm, výška 2 cm   

Vyrábí se v provedení
sedák hladký.

sedák kulatý

Vyrábí se v provedení
sedák hladký.

spodní strana

sedáku

620/282
UNI fialová

IVO

620/015
UNI smetanová

LADA

620/017
UNI hnědá

LADA LADA

620/020
UNI vínová

620/042
UNI světle šedá

LADA

620/319
hnědý kvítek

ADÉLA

620/322
bordó květ

ADÉLA

EMA - 70% Bavlna, 30% Polyester
IVO - 80% Bavlna, 20% Polyester
LADA - 70% Bavlna, 30% Polyester
ADÉLA - 100% Bavlna
DANA - 50% Bavlna, 30% Polyester 20% Len

Sedáky s věrným fototiskem a pestrými barvami. Vyrábí se 
v provedení sedák kulatý s výškou 6 cm. Sedáky mají snímatelný 
povlak se zipem a pevnou vnitřní výplň ze 100% Polyuretanu.

Sedáky 
s uchycením 
na suchý zip. 

K
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ně

38 /120 pizza38 /005 vejce38 /114 meloun 38 /140 kiwi38 /129 pomeranč38 /117 dřevo 38 /152 limetka

novinka

novinka novinka

novinka

620/297
vlčí mák

IVO

620/808
víno

DANA

620/204
indiánský motiv

IVO

Výplň sedáků tvoří  100% Polyuretan.

34/004
vitráž

34/002
bordó kašmír

34/005
obdélníky

34/001
šedý květ

34/006
plástve

34/007
chevron



Dekorační polštářky z pevné kvalitní povrchové látky s vysokým podílem 
bavlny. Všechny polštářky mají snímatelný povlak se zipem (povlak + výplňkový 
polštářek). Výplň polštářků tvoří 100% měkké polyesterové kuličky v netkané 
textilii. Praní povlaku na 40 oC. Možnost zakoupení samostatného povlaku. 

Dekorační polštářky  45 x 45 cm

O
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ok

oj Dekorační polštářky,

povláčky

55 / 521
bambus
EMA 55 / 522

noviny červené
EMA55 / 523

listí
EMA55 / 524

červená kočka
EMA 55 / 525

svazek květů
EMA

55 / 529
vanilková růže
EMA 55 / 527

pejsek
EMA 55 / 203

růže lila
IVO55 / 526

cihla bordó
EMA 55 / 205

heřmánky
IVO
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55 / 507
terasa
EMA 55 / 508

káva
EMA 55 / 510

svazek levandule
EMA 55 / 513

béžovošedý patchwork
EMA 55 / 515

hrnek s konvičkou
EMA

55 / 516
patchwork levandule
EMA 55 / 520

barevný patchwork
EMA 55 / 213

černá kočka
IVO 55 / 278

noviny
IVO55 / 295

korunová růžička
IVO

EMA - 70% Bavlna, 30% Polyester, IVO - 80% Bavlna, 20% Polyester, BERTA - 50% Bavlna, 50% Polyester, DANA - 50% Bavlna, 30% Polyester 20% Len

55 / 297
vlčí mák
IVO 55 / 603

lístky
BERTA55 / 275

tlapičky černé na režné
IVO 55 / 279

andílci
IVO 55 / 204

indiánský motiv
IVO

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka



Dekorační polštářky   40 x 40 cm
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55 / 804
patchwork s motýlem
DANA55 / 808

víno
DANA 55 / 809

ptáčci
DANA 55 / 810

větvičky
DANA55 / 814

francouzská romance
DANA

55 / 501
olivy
EMA 55 / 511

patchwork srdce růžové
EMA 55 / 248

UNI modrá režná
IVO 55 / 282

UNI fialová
IVO

ADÉLA - 100% Bavlna, LADA - 70% Bavlna, 30% Polyester

55 / 317
růžička
ADÉLA 55 / 318

červená srdíčka
ADÉLA 55 / 319

hnědý kvítek
ADÉLA 55 / 320

letní kvítek
ADÉLA 55 / 322

bordó květ
ADÉLA

55 / 323
červená kytička
ADÉLA 55 / 324

šedá kytička
ADÉLA 55 / 305

mandala červená
ADÉLA55 / 306

mandala zelená
ADÉLA 55 / 308

modrotisk
ADÉLA

55 / 307
patchwork zelený
ADÉLA 55 / 309

kaleidoskop
ADÉLA 55 / 311

béžová kytička
ADÉLA 55 / 436

růžička s kostičkou
ADÉLA

55 / 313
UNI tmavě režná
ADÉLA 55 / 017

UNI hnědá
LADA55 / 020

UNI vínová
LADA55 / 042

UNI šedá
LADA 55 / 015

UNI smetanová
LADA

O
bý
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novinka

novinka

novinka

novinka

novinka novinka novinka

55 / 392
kytička fialová
ADÉLA



52/01152/00452/006

52/01452/017 52/01852/019 52/020

Povláčky ze 100% bavlny zdobené jutou a krajkou. 
V rozích jsou všité ozdobné střapce. Zapínání 
na zip. K povláčku je možné objednat výplňkový 
polštářek v rozměru 40 x 40 cm.

40 x 40 cm, 100% Bavlna

45 x 45 cm, 100% Bavlna

45 x 45 cm

52/01552/01652/007 52/00552/003

53/006 plástve
53/002 bordó kašmír

53/005 obdélníky 53/001 šedý květ
53/007 chevron 53/004 vitráž

Přírodní povláčky z hustě tkané bavlny s vysokou 
gramáží. Přední strana je vzorovaná, zadní strana je 
přírodní opatřená zipem. K povláčku je možné objednat 
výplňkový polštářek v rozměru 45 x 45 cm.

zadní
strana

52/001 52/008 52/01052/012 52/002

O
bý

va
cí
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oj Dekorační povláčky Peru 

Dekorační povláčky Paula 

Dekorační polštářek Safari

38

3D polštářky působí díky kvalitnímu fototisku jako živé. Polštářky 
jsou navíc obšité jemným materiálem připomínající srst zvířete. 
Z jedné strany fototisk, z druhé strany jednobarevná černá. 
Polštářky mají snímatelný povlak se zipem. Výplň polštářků tvoří 
100% měkké polyesterové kuličky v netkané textilii.

100% Polyester - Mikroming

RUB

57 / 003 leopard 57 / 002 lev
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lev

vínová
6014/020

béžová
6014/027

lososová
6014/007

oranžový květ
6014/201

šedorůžový květ
6014/214

kašmír
6014/226

duhové listy
6014/793

srdce
6014/238

modrá
6014/048

terra
6014/037

sv. žlutá
6014/004

růžová
6014/019

šedá
6014/042

bílá
6014/001

hnědá
6014/017

červená
6014/014

tm. hnědá
6014/018

Polštářek Mazlík Polštářek Mikro
Vzorované polštářky z mikrovlákna. 
Všechny polštářky mají snímatelný 
povlak se zipem (povlak + výplňkový 
polštářek). Výplň polštářků tvoří
100% měkké polyesterové kuličky 
v netkané textilii. 

Zapínání
na zip

zelená 6014/070
bordová kostka
7700/220

do vyprodání zásob

Polštářek Válec

Polštářek Kulička

15 x 35 cm Vhodný pro odpočinek, relaxaci nebo spánek. Válce mají snímatelný 
povlak se zipem (povlak + válec). Výplň válců tvoří 100% Polyuretan. 

hnědá
53/017

terra
53/037

červená
53/014

béžová
53/027

vínová
53/020

lososová
53/073

šedá
53/042

Aplikovaná výšivka „smajlíka“. Výplň polštářků 
tvoří 100% měkké polyesterové kuličky. Polštářky 
nemají snímatelný povlak. Celý polštářek lze prát 
na 30 OC. 

Ø 35 cm

terra
65/037

bílá
65/001

tm. hnědá
65/018

lososová
65/007

modrá
65/048

šedá
65/042

červená
65/014

béžová
65/027

pistáciová
65/613 fialová65/022

do vyprodání zásob
zelená65/070

Výplň polštářků tvoří 100% měkké 
polyesterové kuličky. Polštářky nemají 
snímatelný povlak. Celý polštářek
lze prát na 30 OC. 

38 x 38 cm

40 x 40 cm

O
bý
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cí
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Praní povlaku
na 30 oC.    



Těsnicí válec LiN

Praktická zábrana zamezující proudění studeného 
vzduchu pode dveřmi nebo oknem do místnosti. Těsnicí 
válec má našité závěsné poutko. Výplň válce tvoří 
100% měkké polyesterové kuličky. Povrch 100% Polyester.
Celý válec lze prát na 30 OC.

15 x 90 cm

novinka

7395 / 018 hnědé trojúhelníky 7385 / 171 UNI hnědá 7585 / 002 hnědý pejsek

7395 / 014 červené kostky 7385 / 201 UNI jahodová 7585 / 001 růžové prasátko

7395 / 026 modré kostky 7385 / 421 UNI šedá 7585 / 003 šedá myška

7395 / 010 růžové trojúhelníky 7385 / 271 UNI béžová 7585 / 004 béžová kočička

40

terra
24/037

červená
24/014

tm. hnědá
24/018

zelená
24/070

vínová
24/020

béžová
24/027

lososová
24/007

fialová
24/022

modrá
24/048

žlutá
24/005

šedá
24/042

hnědá
24/017

Cestovní
polštářek
30 x 35 cm

Cestovní polštářek „podkova“ 
poskytne dokonalou oporu 
krční páteři. Doporučujeme 
ho pro cestování nebo
pro relaxaci.

Výplň polštářků tvoří
100% měkké polyesterové 
kuličky.  

červená
014

modrá
048

lososová
007

bílá
001

béžová
027

Polštářek Kuželka Polštářek srdce45 x 30 cm 42 x 48 cm

Veselá výšivka s úsměvem. Výplň kuželek tvoří 100% molitanová drť. 
Polštářky nemají snímatelný povlak. Celý polštářek lze prát na 30 OC. 

Výplň polštářků tvoří  100% měkké polyesterové 
kuličky. Celý polštářek lze prát na 30 OC.

3333/014
červená
100% Polyester
Korall Micro

3333/290
zavěšená srdce
80% Bavlna, 20% Polyester

3333/318
červená srdíčka
100% Bavlna

O
bý

va
cí
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novinka
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Tkané akrylové přikrývky s vysokým 
a hustým vlasem v kombinaci dvou 
barev rub/líc (nebo stejné barvy).
Praní na 30 oC.

rozměr: 150 x 200 cm

Kira PLUS jednolůžkové

Kira PLUS dvoulůžkové rozměr: 200 x 230 cm

2210/015 tm. béžová/sv. béžová 2210/017 hnědá/sv. béžová 2210/012 sv. béžová/smetanová 2210/050 terra/sv. béžová

2210/091 čokoládová/oříšková

2210/035 tmavě zelená/zelená

2210/038 vínová

složení: 86% Akryl, 7% Polyester, 7% Bavlna, 450 g/m2

složení: 86% Akryl, 7% Polyester, 7% Bavlna, 450 g/m2

2210/054 tm. šedá/sv. šedá 2210/017 hnědá/sv. béžová

2210/026 tm. modrá/sv. modrá2210/050 terra/sv. béžová

2210/019 tm. fialová/sv. fialová

2210/015 tm. béžová/sv. béžová

Kira PLUS, Karmela PLUS, Korall Micro,
Zora, Beránek, Sydney, Kemping PLUS,

Oceán, Fototisk, Polar Fleece
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rozměr: 150 x 200 cm, 200 x 230 cm
složení: 100% Polyester, 400 g/m2

Korall Micro Jednobarevné přikrývky z hebkého  mikrovlákna s hustým 
vlasem. Jsou nadýchané a hebké na omak. Vysoká 
gramáž 400 g/m2 zaručuje velmi dobrou hřejivost. Pro své 
vlastnosti patří k oblíbeným přikrývkám. Praní na 30 oC.

6014/048 modrá 6014/014 červená 6014/001 bílá

6014/042 šedá 6014/037 terra6014/004 světle žlutá

6014/027 béžová 6014/017 hnědá6014/019 růžová

O
bý

va
cí
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6014/070 zelená 6014/007 lososová6014/018 tmavě hnědá

6014/020 vínová
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červenošedé retro2110/250béžový list2175/404

modrošedá geometrie1238/138

zahradní květy2049/727

orient1521/857 koně2485/920 koťata2478/920

fantazie1643/412 kapradí béžové1481/315

romantika6149/903 hnědé ornamenty1610/341

O
bý
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Karmela PLUS
rozměr: 150 x 200 cm
složení: 86% Akryl, 7% Polyester,
                  7% Bavlna, 450 g/m2

Vzorované akrylové přikrývky s vysokým 
a hustým vlasem. Akrylové příze jsou 
příjemné, měkké a velmi hřejivé. Vysoká 
gramáž 450 g/m2 zaručuje pevnost 
a dlouhou životnost. 

Praní na 30 oC.

novinka

novinka novinka

novinka
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rozměr: 150 x 200 cm        složení: 100% Akryl, 390 g/m2

rozměr: 150 x 200 cm        složení: 100% Polyester, 400 g/m2

rozměr: 150 x 200 cm    složení: 100% Polyester, 300 g/m2

Zora  
Kárované akrylové přikrývky s atraktivní vaflovou vazbou,
která vytváří plastický efekt. Příze je lehce česaná 
a na omak působí jemně. Na kratších stranách je přikrývka 
ukončená třásněmi. Praní na 30 oC.

rozměr: 150 x 200 cm
složení: 100% Polyester
                  510 g/m2

Oceán

Jednobarevné DUO přikrývky mají z jedné 
strany plastický vzor (proužky), z druhé 
strany jsou hladké. Pro svůj luxusní 
vzhled a vysokou hřejivost patří k velmi 
vyhledávaným a oblíbeným přikrývkám. 
Praní na 30 oC.

Sydney
Jednobarevné přikrývky v kombinaci 2 barev (rub/líc). Přikrývky 
jsou vhodné např. do nemocnic, internátů, domovů pro seniory atd., 
kde je potřeba častého opakovaného praní. Přikrývka výborně drží 
svůj tvar. Praní na 40 oC.

Fototisk
rozměr: 130 x 170 cm
složení: 100% Polyester
                  240 g/m2

Polar Fleece

Jemný hřejivý pléd v menším rozměru, 
vhodný na přikrytí u  televize,
pro vozíčkáře atd.

4013/027
béžová

2922/920 kostka šedá

5014/023 béžová/smetanová

6322/217 skály

2922/430 kostka béžovošedá

6511/004 krémová

5014/033 sv. hnědá/tm. hnědá

6322/101 Tuzemák

Přikrývky z příjemného mikrovlákna, které okouzlí  svým 
fototiskem s pestrými věrnými barvami. Z jedné strany 
fototisk, z druhé strany šedý jednobarevný vlas. Praní na 30 oC.

O
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rozměr: 150 x 200 cm
složení: 100% Polyester, 220 g/m2

8700/015 béžová růže8700/091 šedá růže 8700/011 vínová růže

7700/026 modré čtverce

7300/171 UNI hnědá

7700/014 červené čtverce

7700/010 růžové trojúhelníky

7300/271 UNI béžová

7300/201 UNI jahodová
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rozměr: 150 x 200 cm
složení: 100% Polyester, 420 g/m2

Beránek
DUO přikrývka, která okouzlí svojí hebkostí. Z jedné strany plastický 
vzor růží s vysokým vlasem, z druhé strany bílý huňatý „beránek“. 
Přikrývka je velmi hřejivá a příjemná na dotek. Praní na 30 oC.

Kemping PLUS

Přikrývky z mikrovlákna, které 
jsou velmi lehké, skladné, ideální 
na cestování. O

bý
va

cí
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oj

Praktické na údržbu.
Praní na 30 oC.
Balení v kabele.

7300/421 UNI šedá

7700/018 hnědé trojúhelníky

rozměr: 150 x 200 cm
složení: 100% Polyester
                  510 g/m2



jaro1582/831 béžový kašmír8982/354

béžový květ7019/499 peříčko3264/737

pnoucí květ - hnědookrový6725/305 vlnka burgundy3471/276

hnědé listy4267/749 zátiší5128/451

Vzorované tkané akrylové přehozy s hustým vlasem. Akrylové příze jsou 
příjemné, měkké a hřejivé. Vysoká gramáž 450 g/m2 zaručuje pevnost 
a dlouhou životnost přehozů. Praní na 30 oC.
složení: 86% Akryl, 7% Polyester, 7% Bavlna, 450 g/m2

souprava Karmela PLUS  3+1+1 1ks 150 x 200 cm
2ks 65 x 150 cm

O
bý

va
cí

 p
ok

oj Přehozy
na sedací soupravy
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tmavě hnědá6014/018

béžová6014/027

vínová6014/020

terra6014/037

hnědá6014/017

šedá6014/042
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Jednobarevné tkané akrylové přehozy s  hustým vlasem 
v kombinaci dvou barev (rub/líc) nebo jedné barvy. Akrylové 
příze jsou příjemné, měkké a hřejivé. Vysoká gramáž
450 g/m2 zaručuje pevnost a dlouhou životnost přehozů. 
Praní na 30 oC.

složení: 86% Akryl, 7% Polyester, 7% Bavlna, 450 g/m2

souprava Kira PLUS  3+1+1
1ks 150 x 200 cm, 2ks 65 x 150 cm

hnědá/světle béžová 2210/017

tmavě béžová/světle béžová2210/015terra/světle béžová2210/050

Jednobarevné pletené přehozy z materiálu Korall micro, který je velmi 
hebký a sametový na omak. Přehozy se snadno udržují. Praní na 30 oC.

složení: 100% Polyester, 400 g/m2

souprava Korall Micro  3+1+1
1ks 150 x 200 cm, 2ks 65 x 150 cm
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rozměr:  80 x 120 cm    složení: 100% Polypropylen

Koberce, které okouzlí svým fototiskem, pestrými věrnými 
barvami. Z jedné strany fototisk, z druhé strany protiskluzový 
latexový nátěr. Mají široké praktické využití v každé domácnosti,  
na chatě či chalupě. Snadná údržba, lze prát v automatické 
pračce na 30 °C, šetrný prací program.
Nepoužívat avivážní prostředky.

kolo3030 / 107

květy3030 / 110

růže3030 / 109

dlaždice3030 / 106

protiskluzový
latexový nátěr

RUB

K
ob

er
ce Koberce

3D fototisk

48



kávová zrnka3030 / 108 italský stůl3030 / 101

Skandinávie3030 / 102 řecký stůl3030 / 103

káva3030 / 105 mořská sůl3030 / 104

K
ob

er
ce
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Koberce mají široké praktické využití v každé 
domácnosti,  na chatě či chalupě. Snadná údržba, 
lze prát v automatické pračce na 30 °C, šetrný prací 
program. Nepoužívat avivážní prostředky.

K
ob

er
ce Koberec

běhoun
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zahrada terra6080 / 8056

hnědé kroužky6080 / 8084

zelená kola6080 / 8039

červená spirála6080 / 8014

béžové listy6080 / 8015

protiskluzový
latexový nátěr

RUB

rozměr:  80 x 120 cm    složení: 100% Polypropylen



Koupelnové
předložky

950 / 020 bordó 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

950 / 042 šedá 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

950 / 007 lososová 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

950 / 017 hnědá 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC) 950 / 052 zelená 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

950 / 015 béžová 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

rozměry: SADA

- koupelnová předložka
 60 x 100 cm (nevykrojená)

- WC předložka
 60 x 50 cm (nevykrojená)

kolekce Micro
Jednobarevné koupelnové předložky s vysokým
a huňatým vlasem. Výška vlasu 2,5 cm. Z rubové 
strany předložky je protiskluzový latexový 
nátěr. V prodeji pouze po celých sadách.
Praní na 30 °C bez použití aviváže.
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protiskluzový
latexový nátěr

RUB

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka



rozměry SADA:

- koupelnová předložka 60 x 100 cm (nevykrojená)
- WC předložka 60 x 50 cm (vykrojená)

rozměry SADA:
- koupelnová předložka 60 x 100 cm (nevykrojená)
- WC předložka 50 x 60 cm (vykrojená)

kolekce 3D fototisk
Koupelnové předložky, které okouzlí  svým fototiskem 
a pestrými barvami. Z jedné strany fototisk, z druhé 
strany protiskluzový latexový nátěr. V prodeji po celých 
sadách (nelze objednat jednotlivě). Praní na 30 oC bez 
použití aviváže.
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850 / 042 tmavé kameny 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC) 850 / 013 světlé kameny 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

850 / 015 dřevěné koule 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

850 / 022 orchidea 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)850 /035 levandule 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

850 / 052 Jadran 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

850 / 078 růžový květ 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)850 / 085 mořské lastury 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

rozměry (délka x šířka): 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC předložka)

protiskluzový
latexový nátěr

RUB
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850 / 083 javorové listy 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC) 850 / 061 ibišek 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

850 / 071 pírko 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)850 /075 dřevěná podlaha 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

1250/ 2342 tmavé kameny 60 x 100 cm (předložka), 50 x 60 cm (WC) 1250/ 2313 světlé kameny 60 x 100 cm (předložka), 50 x 60 cm (WC)

850 /094 kamenná dlažba 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC) 850 /011 patchwork tyrkysový 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

rozměry (délka x šířka): 60 x 100 cm (předložka), 50 x 60 cm (WC předložka)

K
ou

pe
ln

a
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50 cm
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rozměry:  SADA - WC předložka 60 x 50 cm
                                - koupelnová předložka 60 x 100 cm složení: 100% Polypropylen

kolekce Ultra Luxusní koupelnové předložky s hustým vlasem jsou dokonalým praktickým doplňkem 
každé koupelny. Prodávají se pouze v sadách. WC předložky v této kolekci jsou nevykrojené. 
Praní na 30 oC bez použití aviváže. 

930 / 127 fialový květ 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC) 930 / 584 modré kapky 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

930 / 391 hnědé růže 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC) 930 / 366 magnolie zelená 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

1250/ 2335 levandule
60 x 100 cm (předložka), 50 x 60 cm (WC)

1250/ 2378 růžový květ
60 x 100 cm (předložka), 50 x 60 cm (WC)

1250/ 2315 dřevěné koule
60 x 100 cm (předložka), 50 x 60 cm (WC)

1250/ 2322 orchidea
60 x 100 cm (předložka), 50 x 60 cm (WC)

1250/ 2352 Jadran
60 x 100 cm (předložka), 50 x 60 cm (WC)

1250/ 2385 mořské lastury
60 x 100 cm (předložka), 50 x 60 cm (WC)

K
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protiskluzový
latexový nátěr

RUB
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rozměry:  WC předložka (vykrojená) 60 x 50 cm
                  - koupelnová předložka (nevykrojená) 60 x 100 cm složení: 100% Polypropylen

kolekce Avangard Vkusná kombinace jemných barevných odstínů vykouzlí 
z vaší koupelny místo, kde se budete cítit skvěle. Lze objednat 
samostatně. Praní na 30 oC bez použití aviváže.

700 / 277 fialové květy 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

700 / 399 vínové mušle 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC) 700 / 314 béžové hvězdy 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

700 / 141 modrý orion 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

protiskluzový
latexový nátěr

RUB

700 / 881 šedé kroužky 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

700 / 691 zelené kroužky 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

700 /138 terra panel 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)700 / 511 hnědé čtverce 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

K
ou
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rozměry:  WC předložka 60 x 50 cm 
                     (vykrojená)                          
                  - koupelnová předložka
                    60 x 100 cm (nevykrojená)

složení: 100% Polypropylen

kolekce Standard
Jednobarevné koupelnové předložky.
Lze objednat samostatně nebo jako 
kompletní sadu. Praní na 30 oC
bez použití aviváže.

600 / 090 šedý list 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

600 / 016 béžová zeď 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

600 / 018 hnědá čokoláda 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

600 / 012 béžový podzim 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)600 / 068 zelený rám

600 / 035 bordová stopa 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

protiskluzový
latexový nátěr

RUB

600 / 076 zelený mech 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

600 / 029 linie terra 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

600 / 051 modrá dlaždice 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

K
ou
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a
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složení: 100% Polypropylen

kolekce elli
Vkusná kombinace jemných barevných 
odstínů vykouzlí z vaší koupelny místo, kde se 
budete cítit skvěle. Lze objednat samostatně 
nebo jako kompletní sadu. Praní na 30 oC
bez použití aviváže.

750 / 518 Tarma modrá 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

750 / 338 Helga hnědá 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

750 / 210 Artes růžová 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)

protiskluzový
latexový nátěr

RUB

rozměry:  WC předložka 60 x 50 cm (vykrojená)
                  - koupelnová předložka
                    60 x 100 cm (nevykrojená)

750 / 623 lípa zelená 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)750 / 382 bordové vlny 60 x 100 cm (předložka), 60 x 50 cm (WC)
K

ou
pe
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osušky, žínky
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550
g/m2

kolekce Mozaika

kolekce Vlnka

rozměry:
ručník 50 x 100 cm
osuška 70 x 140 cm

rozměry:
ručník 50 x 100 cm
osuška 70 x 140 cm

složení: 100% Bavlna, 550 g/m2

složení: 100% Bavlna, 480 g/m2

Froté ručníky a osušky, které jsou velmi 
savé a příjemné na dotek. Jsou vyráběné 
ve vysoké gramáži  550 g/m2 z přírodní 
bavlny. Praní na 60 oC.

ručník - bílá  72 / 101
osuška - bílá  73 / 101

ručník - šedá  72 / 144
osuška - šedá  73 / 144

480
g/m2

Froté ručníky a osušky, 
které jsou velmi savé 
a příjemné na dotek.
Jsou vyráběné v gramáži  
480 g/m2 z přírodní 
bavlny. Praní na 60 oC.

ručník - burgundy  72 / 120
osuška - burgundy  73 / 120

ručník - lila  72 / 119
osuška - lila  73 / 119

ručník - modrá  72 / 126
osuška - modrá  73 / 126

ručník - krémová123/008
osuška - krémová124/008

ručník - tm. šedá123/044
osuška - tm. šedá124/044

ručník - sv. šedá123/042
osuška - sv. šedá124/042

ručník - tm. terra123/051
osuška - tm. terra124/051

ručník - béžová123/016
osuška - béžová124/016

ručník - mint123/039
osuška - mint124/039

ručník - starorůžová123/013
osuška - starorůžová124/013
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kolekce Proužek rozměry:
ručník 50 x 100 cm
osuška 70 x 140 cmsložení: 100% Bavlna, 450 g/m2

Froté ručníky a osušky,
které jsou velmi savé 
a příjemné na dotek.
Praní na 60 oC.

osuška - šedá

osuška - modrá

16 / 28 ručník - tm. vínová
17 / 28 osuška - tm. vínová

16 / 29 ručník - mint
17 / 29 osuška - mint

16 / 25 ručník - modrá
17 / 25 osuška - modrá

16 / 26 ručník - tm. modrá
17 / 26 osuška - tm. modrá

16 / 20 ručník - bordová
17 / 20 osuška - bordová

16 / 40 ručník - sv. zelená
17 / 40 osuška - sv. zelená

16 / 52 ručník - olivová
17 / 52 osuška - olivová

16 / 36 ručník - tm. zelená
17 / 36 osuška - tm. zelená

16 / 44 ručník - tm. šedá
17 / 44 osuška - tm. šedá

16 / 42 ručník - sv. šedá
17 / 42 osuška - sv. šedá

16 / 14 ručník - červená
17 / 14 osuška - červená

16 / 01 ručník - bílá
17 / 01 osuška - bílá

16 / 07 ručník - lososová
17 / 07 osuška - lososová

16 / 50 ručník - terra
17 / 50 osuška - terra

16 / 04 ručník - světle žlutá
17 / 04 osuška - světle žlutá

K
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450
g/m2

16 / 17 ručník - tm. béžová
17 / 17 osuška - tm. béžová

16 / 16 ručník - béžová
17 / 16 osuška - béžová

16 / 18 ručník - tm. hnědá
17 / 18 osuška - tm. hnědá

ručník - tm. šedá
osuška - tm. šedá

ručník - mint
osuška - mint

Froté osušky s vysokou gramáží 500 g/m2 a s přízí  
z dlouhých vláken, která mají  vyšší schopnost nasávat 
vlhkost. Praní na 60 oC.

bíloolivová
163/152

bílomodrá
163/125

bílotyrkysová
163/176

Plážové osušky složení: 100% Bavlna
 500 g/m2

rozměr: osuška 100 x 150 cm

bílooranžová
163/149

500
g/m2



řecká kolekce
rozměry:
ručník 50 x 100 cm
osuška 70 x 140 cm

ručník - terrakota155/062
osuška - terrakota157/062

ručník - světle šedá155/003
osuška - světle šedá157/003

ručník - tm. šedá155/044
osuška - tm. šedá157/044

500
g/m2

rozměry: ručník 50 x 100 cm
  osuška 70 x 140 cm
složení: 100% Bavlna, 450 g/m2

Výšivka
znamení zvěrokruhu 
Zakázková výroba 
výšivek na ručníky 
a osušky z kolekce 
Proužek. Dodací lhůta 
10 pracovních dní.

Výšivka
se jménem
Zakázková výroba 
výšivek na ručníky 
a osušky z kolekce 
Proužek. Dodací lhůta
10 pracovních dní.

Barvy ručníků a osušek vybírejte z kolekce Proužek

kolekce Proužek s výšivkou (zakázková výroba)

rozměr: 17 x 25 cm   složení: 100% Bavlna, 330 g/m2Froté žínky

23 / 01
bílá

23 / 14
červená

23 / 13
kávová 

23 / 11
žlutá

23 / 26
tmavě modrá

23 / 42
tmavě šedá

23 / 10
růžová

23 / 25
modrá

23 / 52
sv. zelená

23 / 16
béžová

Froté ručníky a osušky s řeckým ornamentem.
Jsou velmi příjemné na dotek. Vysoká gramáž
500 g/m2 zaručuje velmi dobrou savost.  Praní na 60 oC.

složení: 100% Bavlna, 500 g/m2

ručník - mechová155/038
osuška - mechová157/038

ručník - sv. modrá155/024
osuška - sv. modrá157/024

ručník - vínová155/022
osuška - vínová157/022

ručník - hnědá155/018
osuška - hnědá157/018

ručník - šedomodrá155/042
osuška - šedomodrá157/042

K
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Velmi savé jednobarevné koupelnové žínky 
s poutkem na zavěšení. Praní na 60 oC.

novinka novinka novinka
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Koupelnové
závěsy K

ou
pe

ln
a

720/008 béžové květy

720/006 růžová madala

720/005 dlaždice

710/049 oranžová geometrie

720/007 modrá mozaika

720/001 šedý kašmír

710/016 béžové lastury

720/002 béžové rostliny 720/004 zelená tráva

710/011 růžové čtverce

720/003 modré tečky

710/017 béžovotyrkysové lístky

Možnost samostatně objednat sadu kroužků 12 ks  

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

Vyrobené z kvalitní polyesterové tkaniny 
upravené na dlouhodobou vodoodolnost. 
Součástí každého balení je 12 kusů závěsných 
kroužků k uchycení závěsu. Praní na 30 oC 
v automatické pračce.

rozměr: 180 x 200 cm   složení: 100% Polyester uchycení
závěsu



Dětské zboží
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90 /067 farma90 /041 námořník 90 /073 baletka

90 /026 závodní auta modrá

90 /023 letadla a auta 90 /035 safari zelené 90 /036 safari modré

90 /213 kočky

100% Bavlna, Praní na 60 oC. 

Ložní povlečení pro děti, které již 
vyrostly z postýlek a potřebují 
ke klidnému spánku větší postel. 
Rozměr tohoto ložního povlečení 
odpovídá klasickému jednolůžku.

1 ks 140 x 200 cm (přikrývka)
1 ks 70 x 90 cm (polštář)

Dětské povlečení Junior

Zapínání na zip

novinka

novinka novinka

novinka novinka

Dětské povlečení, prostěradla, přikrývky, polštáře, deky,
kojenecký program, koberečky, tvarované polštářky

90 /027 závodní auta žlutá

novinka
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100% BavlnaDětské povlečení se zapínáním na zip z kvalitní pevné bavlny. Praní na 60 oC.

1 ks 90 x 135 cm (přikrývka)
1 ks 45 x 60 cm (polštář)

Dětské povlečení Agáta Zapínání na zip

novinka

90 /048 tmavě modré slůně 

90 /029 ovečky

90 /067 farma 

90 /071 ježeček 

90 /086 sovička na větvi 90 /052 medvídci

90 /097 zvířátka 

90 /008 slůňata 90 /039 béžová žirafa 

D
ět

sk
é 

zb
ož

í

90 /019 sovičky 90 /015 růžová sovička 

novinka

novinka novinka novinka

novinka

AGÁTA AGÁTA

AGÁTA

AGÁTA

AGÁTA AGÁTA AGÁTA

AGÁTA AGÁTA

AGÁTA AGÁTA



100% Bavlna

Dětské povlečení se zapínáním 
na zip z kvalitní pevné bavlny. 
Praní na 60 oC.

1 ks 100 x 135 cm (přikrývka)
1 ks 45 x 60 cm (polštář)

Dětské povlečení
Beáta

Zapínání
na zip

90 /036 safari modré

90 /027  závodní auta žlutá90 /041 námořník

90 /037 safari růžové

90 /026  závodní auta modrá
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90 /037 safari růžové  90 /035 safari zelené 90 /023 letadla a auta  

90 /051 medvídek světle zelený   90 /053 myšky 90 /026 závodní auta modrá 
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AGÁTA AGÁTA AGÁTA

AGÁTAAGÁTAAGÁTA

BEÁTA

BEÁTA BEÁTA BEÁTA

BEÁTA
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Složení: 82% Bavlna,
18% Polyester, 180 g/m2

Praní na 60 oC.

Složení: 100% Bavlna,
135 g/m2

Praní na 40 oC.

Froté prostěradla Jersey prostěradla

Kvalitní a pevná prostěradla s gumou do tunýlku, která drží pevně prostěradlo na dětské matraci. 

rozměry: 60 x 120 cm
                  70 x 140 cm

rozměry: 60 x 120 cm
                  70 x 140 cm

042
sv. šedá

001
bílá

006
žlutá

042
sv. šedá

001
bílá

006
žlutá

015
sv. béžová

007
lososová

010
růžová

015
sv. béžová

010
růžová

052
sv. zelená

019
sv. fialová

024
sv. modrá

024
sv. modrá

052
sv. zelená
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novinka novinka

rozměr:  80 x 80 cm
složení: 100% Bavlna
                 330 g/m2

rozměr:  30 x 50 cm
složení: 100% Bavlna
                 330 g/m2

   13 / 052 sv. zelená

   13 / 010 růžová

   13 / 001 bílá

   13 / 011 žlutá

   13 / 025 sv. modrá

   49 / 11
žlutý

   49 / 01
bílý

   49 / 25
modrý

   49 / 16
béžový

   49 / 52
olivový

   49 / 10
růžový

   49 / 14
červený

Dětská froté osuška 
s praktickou kapuckou
pro zabalení dětí po koupeli. 
Osuška je výborně savá 
a jemná k dětské pokožce. 
Praní na 60 oC.

Dětský froté ručník výborně 
savý a jemný k dětské 
pokožce. Praní na 60 oC.

Froté osuška
s kapuckou

Froté ručník



Univerzální kojicí a těhotenský polštář. 
Při kojení zajistí pohodlí miminku 
i mamince. Polštář má snímatelný 
povlak na zip (možnost zakoupení 
samostatného povlaku). Uvnitř je 
samostatná výplň ze 100% bavlny se 
zipovým uzávěrem naplněná měkkými 
kuličkami. Praní na 40 oC.

složení: – povrch 100% Bavlna
 – výplň 100% Polyesterové kuličky

Kojicí polštář
rozměr: 180 cm (po obvodu)

Celopropínací spací pytel je skvělým 
pomocníkem, jak zajistit teplíčko 
a pohodlí po celou noc bez odkopávání. 
Miminko bude mít vždy teplo a díky 
rozšířenému tvaru prostor pro pohyb 
nožiček. Praní na 40 oC.

složení: – povrch 100% Bavlna
 – výplň 100% Polyesterové rouno

Spací pytel
rozměr: 50 x 75 cm

Zavinovačka se zapínáním na suchý 
zip a se stuhou. Po rozepnutí lze 
použít jako přikrývku např. do kočárku.  
Výplň je vyrobena z kvalitního 
silnějšího rouna, které zaručuje 
měkkost a teplo. Praní na 40 oC.

složení: – povrch 100% Bavlna
 – výplň 100% Polyesterové rouno

Zavinovačka
rozměr: 83 x 83 cm
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555/071
ježeček 444/071

ježeček

444/086
sovička na větvi

333/071
ježeček

333/086
sovička na větvi
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555/052
medvídci 444/052

medvídci

444/097
zvířátka

333/052
medvídci

333/097
zvířátka

555/086
sovička na větvi

555/097
zvířátka

novinka novinka novinka



složení: 100% Bavlna

Dětské
Povlečení

Ochranný límec do postýlky 
zabraňující kontakt dítěte s tvrdými 
částmi postýlky.
Praní na 40 oC.

Dětské povlečení se zapínáním 
na zip z kvalitní pevné bavlny.
Praní na 60 oC.

Praktický kapsář se čtyřmi 
kapsami (3 velké a 1 menší). 
Snadné upevnění na postýlku 
pomocí šňůrek. Praní na 40 oC.

složení: – povrch 100% Bavlna
 – výplň 100% Polyesterové rouno

složení: – povrch 100% Bavlna
 – výplň 100% % Polypropylen

Mantinel
do dětské postýlky 

Kapsář
na dětskou postýlku 

rozměry: 60 x 28 cm
                  70 x 28 cm

rozměry:
1 ks 90 x 135 cm (přikrývka)
1 ks 45 x 60 cm (polštář)

rozměr: 65 x 55 cm

90/071 ježeček 111/071 ježeček 222/071 ježeček

90/086 sovička na větvi 111/086 sovička na větvi 222/086 sovička na větvi

90/052 medvídci 111/052 medvídci 222/052 medvídci

90/097 zvířátka 111/097 zvířátka 222/097 zvířátka

sovička na větvi

67

medvídci

zvířátka

novinka novinka novinka
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Měkké oboustranné hnízdečko pro novorozence.  Ideální pro spánek 
miminka. Zajistí dítěti pocit bezpečí. Je opatřené zipem pro snadné vyjmutí 
výplně (mantinelu). Praní hnízdečka bez výplně (mantinelu) na 40°C.

Polštářek vhodný pro novorozence. Výška polštáře cca 2 cm. Praní na 60 oC.

složení: povrch 100% Bavlna, výplň 100% Polyesterové kuličky

Hnízdečko pro miminko 

Polštářek pro miminko

rozměr: 30 x 70 cm   

666/097
zvířátka

666/071
ježeček

666/052
medvídci

666/086
sovička na větvi

rozměr: 32 x 43 cm složení: povrch 100% Bavlna, výplň 100% Polyesterové rouno

Matracové chrániče Zabraňují průniku vlhkosti do dětské matrace. Nepropustí žádnou 
kapalinu a tím zaručí miminku klidný, ničím nerušený spánek.

Matracový chránič (prostěradlo)  Míša Matracový chránič s PVC zátěrem Matracový chránič Vinea

60 x 120 cm, dezén 001, barva bílá
70 x 140 cm, dezén 001, barva bílá

60 x 120 cm, dezén 103/001, barva bílá
70 x 140 cm, dezén 103/001, barva bílá 60 x 120 cm, dezén 168/001, barva bílá

70 x 140 cm, dezén 168/001, barva bílá

Voděodolné, prodyšné prostěradlo 
a matracový chránič v jednom. Napínací, 
s gumou v tunýlku. Zabraňuje průniku 
vlhkosti do matrace. Lze prát až na 95 °C, 
při běžném používání doporučujeme prát 
na 60 °C.

Nepropustná vrstva PVC chrání matraci 
před znečištěním. Velice populární 
výrobek prověřený dlouhodobým 
používáním. Možno vyrábět i atypické 
rozměry. Kvalita materiálu umožňuje 
praní výrobku až 250krát. Gumy v rozích 
slouží k pevnému zachycení na matraci.

Nepropouští žádnou kapalinu a zároveň je 
velmi prodyšný, a to díky polyuretanovému 
zátěru. Lze prát až na 90  oC. Při běžném 
používání doporučujeme prát na 60  oC. 
V rozích chrániče jsou praktické gumy
pro pohodlné uchycení k matraci,  chránič 
tak vždy zůstane na svém místě.
Možnost výroby atypických rozměrů.

složení: 58 % Bavlna, 20 % Polyester
                 22 % Polyuretan, 155 g/m2

složení: 26% Bavlna, 9% Polyester
                 65% Polyvinylchlorid PVC, 280 g/m2

složení: 58 % Bavlna, 20 % Polyester, 
 22 % Polyuretan, 155 g/m2
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777/097
zvířátka

777/052
medvídci

777/086
sovička na větvi

777/071
ježeček

novinka

novinka novinka novinka novinka

novinka novinka novinka



Bílé prošívané přikrývky a polštáře Vhodné do dětského povlečení, antialergická úprava, 
lze sušit v bubnové sušičce na sníženou teplotu.

Dětský polštář Kamilka Lux
s proševem 40 x 60 cm, baleno v kabele

Dětský polštář Kamilka Lux
bez proševu 40 x 60 cm, baleno v sáčku

Dětský SET bílý Květ
přikrývka + polštář bez proševu, bal. v kabele

Povrch: povlak s proševem se zipem 
a s výplní z kvalitních polyesterových 
kuliček - umožňuje doplňování nebo 
výměnu kuliček.

Povrch: hladká 100% Bavlna se zipem 
s volně vloženou výplní polyesterových 
kuliček - umožňuje doplňování  nebo 
výměnu kuliček.

Celoroční přikrývka 90 x 135 cm
+ polštář bez prošití 40 x 60 cm,
zipový uzávěr.

Dětská prošívaná přikrývka
Kamilka LUX  90 x 130 cm, baleno v kabele

složení přikrývka: výplň: 100% Polyesterové rouno, povrch: 100% Polyester - mikrovlákno, praní na 60 oC
složení polštář: výplň: 100% Polyesterové kuličky, povrch: 100% Polyester - mikrovlákno, praní: povlak 60 oC, výplň 40 oC (včetně kuliček)

Dětská prošívaná přikrývka
Agátka 90 x 135 cm, baleno v sáčku

Dětská prošívaná přikrývka
Beátka 100 x 135 cm, baleno v sáčku

Celoroční 360 g/m2, dezén 5900/0360
Letní 200 g/m2, dezén 5900/0200
Zimní  450 g/m2, dezén 5900/0450

Celoroční 360 g/m2, dezén 5900/1360
Letní 200 g/m2, dezén 5900/1200
Zimní  450 g/m2, dezén 5900/1450 Celoroční 560 g, dezén 5900/0560

dezén 5700/0350, 350 g dezén 5700/0350, 350 g dezén 5900/2360

69

rozměr:  100 x 150 cm
složení: 100% Polypropylen

Koberečky, které okouzlí svým fototiskem, pestrými barvami  
a hravými motivy pro zábavu dětí. Z jedné strany fototisk,
z druhé strany protiskluzový latexový nátěr.

Snadná údržba, lze prát v automatické pračce na 30 °C, šetrný prací 
program. Nepoužívat avivážní prostředky.

Dětské koberečky fototisk 

protiskluzový
latexový nátěr

RUB

3040/202 autíčková dráha

3040/201 holka3040/203 skákací panák
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1003 /185 staveniště

1003 /187 dinosaurus1003 /163 sloník modrý 1003 /119 růžový patchwork

1003 /243 červená autíčka

1003 /205 modré formule 1003 /171 myšky1003 /176 lama

70
1003 /121 ovečka 1003 /105 safari 1003 /115 srdíčka

Heboučké dětské přikrývky 
z mikrovlákna s certifikací 
pro děti do tří let.
Jednoduchá údržba,
praní na 30 oC.

Dětská přikrývka 
ella

rozměr:  100 x 155 cm
složení: 100% Polyester
                 300 g/m2D
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rozměr:  75 x 100 cm
složení: 100% Polyester
                 400 g/m2

Dětská jednobarevná přikrývka s výšivkou. 
Ideální velikost do kočárku, dětské 
autosedačky atd. Praní na 30 oC.

Dětská přikrývka 
Korall Micro s výšivkou

1004 / 027
béžová - kočička

1004 / 027
béžová - papoušek

1004 / 042
šedá - zajíček

1004 / 007
lososová - tygřík

1004 / 001
bílá - sloník

1004 / 048
modrá - pejsek

rozměr:  100 x 150 cm
složení: 100% Polyester, 400 g/m2

6014 / 007 lososová6014 / 042 šedá 6014 / 048 modrá

Dětská jednobarevná přikrývka 
z hebkého mikrovlákna.
Jednoduchá údržba, praní na 30 oC.

S certifikací
pro děti do tří let

6014 / 027 béžová

Dětská přikrývka 
Korall Micro
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rozměr:  100 x 140 cm
složení: 100% Bavlna
                 360 g/m2

Dětská přikrývka 
Nela

Dětská jemně česaná tkaná bavlněná přikrývka. Velmi příjemná 
a šetrná i k té nejcitlivější pokožce. Praní na 30 oC.

10
0% NATURAL COTTON

BAVLNA
100%

1023 / 044 velbloud1023 / 014 kočička 1023 / 010 sova růžová

6014 / 001 bílá



Tvarovaný  polštářek

Sáček do školy

Dětské tvarované polštářky z hebkého  mikrovlákna s hustým vlasem 
oblíbené u dětí. Jsou nadýchané a hebké na omak. Výplň polštářků tvoří  
100% měkké polyesterové kuličky. Povrch 100% Polyester.
Celý polštářek lze prát na 30 OC.

Sáček na přezůvky nebo sportovní věci.
Uzavírání šňůrkami, které zároveň slouží
jako zádové popruhy. Vyrobeno ze 100% Bavlny. 
Snadná údržba, praní na 60 oC.

rozměr: cca 45 x 30 cm
(různé rozměry podle tvaru polštářku)

rozměr: 30 x 40 cm

50 / 180 traktor modrý

50 / 167 kočička šedá

50 / 176 sova hnědobéžová 50 / 152 sluníčko 50 / 162 netopýr šedý 50 / 168 chobotnice 50 / 148 pivo - Na zdraví

50 / 157 kočička béžová 50 / 173 kočička hnědá 6840/111 míč - barevný mix
Ø cca 20 cm

50 / 178 zajíček bílý 50 / 175 zajíček šedý 50 / 179 bubáček hnědý 50 / 177 bubáček růžový
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4221 / 026
 závodní auta modrá

4221 / 213
kočičky

4221 / 027
 závodní auta žlutá

4221 / 073
baletka

4221 / 019
sovičky

4221 / 041
námořník
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evropské merino
100% merino, 450 g/m2  (DUO deky 2 x 450 g/m2) 

Jedinečná kolekce z evropské  merino vlny je určena speciálně
pro zákazníka, který má rád výjimečné teplo. Je lehká, vzdušná a její obsah 
lanolínu znamená, že má také antialergický účinek. Evropské merino je 
kolekce exkluzivních vlněných výrobků, která je více než 20 let zastoupena 
na celosvětovém trhu se zdravým zbožím vyráběným z přírodní nové 
vlny. Kolekci evropské merino tvoří zdravé, luxusní výrobky, které jsou 
charakterizovány inovačním spojením nejjemnější vlny a nadčasových 
technologií jejího zpracování. V kolekci Evropského merina vám nabízíme 
přikrývky, polštářky, dětskou deku a pantofle.

Australské merino
100% merino, 520 g/m2 (DUO deky 2 x 520 g/m2)

Tato kolekce je vytvořena z nejjemnější vlny speciálně vybrané z ovcí 
Merino chovaných ve specifických klimatických podmínkách Austrálie, 
kde jsou noci chladné a dny horké. Během spánku, měkce zabaleni do ložní 
soupravy Nobel z australských ovcí Merino, zakusíte jemné teplo, které 
zlepšuje krevní oběh a tiší revmatické bolesti. Lanolín ve vlně chrání vlákna 
před zašpiněním a brání šíření bakterií. Jde o kolekci vyrobenou speciálně 
pro lidi, kteří si cení jednoduchosti a zdraví. V kolekci Australského merina 
vám nabízíme deky, polštářky a pantofle.

Caschmere
10% vlna z kašmírských koz, 90% merino, 540 g/m2 (DUO deky 2 x 540 g/m2)

Kašmír je jednou z nejexkluzivnějších a nejvíce ceněných textilních 
surovin na světě. Vlna pochází z kašmírských koz (10%) a z ovcí Merino 
(90%). Získává se ručním česáním. Kašmírové výrobky se vyznačují 
neopakovatelnou měkkostí a trvanlivostí. Absorbují nadbytečnou vlhkost, 
přičemž jejich výjimečná hebkost vám zajistí ten nejsladší spánek. 
V kolekci Caschmere vám nabízíme deky a polštářky.  

Alpaka
10% vlna z Alpaky, 90% merino, 520 g/m2 (DUO deky 2 x 520 g/m2)

Jedinečná kolekce z exkluzivní vlny z lamy alpaca, chované v Peru 
a v Bolívii (10%) a z ovcí Merino (90%). Je velmi pružná a roztažitelná, 
s vynikajícími tepelnými vlastnostmi. Je lehká, nepropouští vodu, má 
antialergický účinek. Dokonale svým moderním designem doplní interiér 
současné ložnice. V kolekci Caschmere vám nabízíme deky a polštářky.  

Vlněné předložky, koberečky
100% merino

Přírodní dekorace domácnosti. Univerzální použití v domácnosti jako 
tradiční předložka – kobereček. Vhodné i jako přehoz na židle a křesla, 
případně jako přehozy na sedací soupravy. Jedná se o přírodní produkt.
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100% vlna

Jak udržovat vlněné výrobky

Praní na 30 OC
velmi mírný postup
Nesmí se bělit

Nesmí se sušit
v bubnové sušičce

Nesmí se žehlit

Doporučené profesionální 
chemické čištění

program
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evropské merino
DUO deka + polštář 
450 g/m2

evropské merino
Dětská deka
450 g/m2

9120 / 571

155 x 200 cm
hvězdička

DEKA DUO
9120 / 422

155 x 200 cm
křížky

DEKA DUO

9120 / 203

40 x 60 cm
hvězdička

POLŠTÁŘ

DUO deka  155 x 200 cm, 2 x 450 g/m2

Dvě vlněné přikrývky spojené olemováním, DUO deka je vyčesaná na obou
stranách. Zaručuje velmi vysokou hřejivost. Z jedné strany vzor a z druhé 
jednobarevná. 100%  merino.

Polštář 40 x 60 cm, 450 g/m2

Se zapínáním na zip, uvnitř bavlněná výplň s polyesterovými kuličkami.

DUO

DUO

DUO

DUO

9120 / 601

40 x 60 cm
křížky

POLŠTÁŘ

Deka 100 x 150 cm
Hřejivá, vzdušná dětská deka. 
100%  merino. Vzor z obou stran,
vyčesaná z jedné strany. 

9120 / 593

155 x 200 cm
tapia

DEKA DUO

9120 / 295

40 x 60 cm
tapia

POLŠTÁŘ

druhá 
strana

UNI

druhá 
strana

UNI

druhá 
strana

UNI

9100 / 049
DEKA malá - ovečky
100 x 150 cm

9120 / 417

155 x 200 cm
růžička

DEKA DUO

9120 / 106

40 x 60 cm
růžička

POLŠTÁŘ

druhá 
strana

UNI
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křížky

DEKA DUO

křížky

tapia

DEKA DUO

tapia

evropské merino
Deka + UNi polštář
450 g/m2 Polštář 40 x 60 cm, bílý, 450 g/m2

K přikrývkám lze objednat bílý polštář. Zapínání na zip, uvnitř bavlněná výplň 
s polyesterovými kuličkami.

9100 / 267
155 x 200 cm

DEKA - Tomar 9100 / 357
155 x 200 cm

DEKA - geometrie 9100 / 022
155 x 200 cm

DEKA - bílá

9100 / 227 POLŠTÁŘ - bílý 40 x 60 cm

9100 / 528
155 x 200 cm

DEKA - javor

9100 / 411
155 x 200 cm

DEKA - květy9100 / 537
155 x 200 cm

DEKA - variace

9100 / 287
155 x 200 cm

DEKA - rudá růže 9100 / 696
155 x 200 cm

DEKA - žlutá růže

9100 / 203
155 x 200 cm

DEKA - popínavé kvítky 

Deka 155 x 200 cm, 450 g/m2 
Jednostranně vyčesaná. 100%  merino. Hřejivá, vzdušná deka v atraktivních 
dezénech. Vzor z obou stran, vyčesaná z jedné strany. 
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DUO

DUO

DUO

DUO

DUO

DUO

9304 / 936

155 x 200 cm
patchwork

DEKA DUO

9406 / 634

155 x 200 cm
Indie

DEKA DUO

9304 / 929

155 x 200 cm
šedá UNI

DEKA DUO

9406 / 691

155 x 200 cm
kameny

DEKA DUO

9304 / 974

40 x 60 cm
patchwork

POLŠTÁŘ

9406 / 675

40 x 60 cm
Indie

POLŠTÁŘ

9304 / 967

40 x 60 cm
šedá UNI

POLŠTÁŘ

9406 / 629

40 x 60 cm
kameny

POLŠTÁŘ

druhá 
strana

UNI

druhá 
strana

UNI

druhá 
strana

UNI

druhá 
strana

UNI

druhá 
strana

UNI

druhá 
strana

UNI

Australské merino
DUO deka + polštář 520 g/m2

DUO deka  155 x 200 cm, 2 x 520 g/m2.  Dvě vlněné přikrývky spojené 
olemováním, DUO deka je vyčesaná na obou stranách. 100%  merino.
Polštář 40 x 60 cm, 520 g/m2. Se zapínáním na zip, uvnitř
bavlněná výplň s polyesterovými kuličkami.

DUO deka  155 x 200 cm, 2 x 520 g/m2.  Dvě vlněné přikrývky spojené olemováním,
DUO deka je vyčesaná na obou stranách. 10% vlna z Alpaky, 90% merino. 
Polštář 40 x 60 cm, 520 g/m2. Se zapínáním na zip, uvnitř bavlněná výplň
s polyesterovými kuličkami.

DUO deka  155 x 200 cm, 2 x 540 g/m2.  Dvě vlněné přikrývky spojené olemováním,
DUO deka je vyčesaná na obou stranách. 10% vlna z kašmírských koz, 90% merino
Polštář 40 x 60 cm, 540 g/m2. Se zapínáním na zip, uvnitř bavlněná
výplň s polyesterovými kuličkami.

Alpaka

Caschmere

DUO deka + polštář 

DUO deka + polštář 

520 g/m2

540 g/m2

9203 / 729

155 x 200 cm
růže

DEKA DUO

9203 / 728

40 x 60 cm
růže

POLŠTÁŘ

9203 / 625

155 x 200 cm
příroda

DEKA DUO

9203 / 609

40 x 60 cm
příroda

POLŠTÁŘ

V
ln

ěn
ý 

pr
og

ra
m

76



šedá UNI

DEKA DUO

kameny

DEKA DUO

šedá UNI

POLŠTÁŘ

kameny

POLŠTÁŘ

příroda

DEKA DUO

příroda

POLŠTÁŘ
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Vlněné koberečky, předložky

Hřejivé luxusní vlněné koberečky a předložky 
mají univerzální použití v každém interiéru. 
Jsou vhodné jako přehozy na židle a křesla, 
případně jako přehozy na sedací soupravy.

9000 / 777

9000 / 999

9000 / 666

9000 / 888

Vlněná předložka obdélník 80 x140 cm

Vlněná předložka šachovnice 100 x 100 cm

Vlněná předložka osmiúhelník cca 110 x110 cm

Kobereček kožešina velká 110–120 cm
přírodní vlákno

100% vlna

Polštářek podkova

9100/726

Evropské merino
450 g/m2 
33 x 27 cm
výplň polyesterové
kuličky

Polštářek válec

9100/616

Evropské merino
450 g/m2 
15 x 40 cm
výplň polyesterové
kuličky

se zapínáním na zip

9203/048
bílý beránek/černá
Australské merino, 520 g/m2

velikosti: 37–38, 39–40,
                  41–42, 43–44

9100/832
bílý beránek/hnědý patchwork
Evropské merino, 450 g/m2

velikosti: 37–38, 39–40,
                  41–42, 43–44

Vlněné pantofle, které oceníte především v chladnějším období. Jsou 
velmi hřejivé a zároveň pohodlné pro delší nošení na nohou. Pantofle mají 
protiskluzovou podrážku a při chození dodávají příjemný pocit luxusu.

Vlněné pantofle

Velikosti: 37–44

Protiskluzová
podrážka
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Nabídka bytového textilu  pro hotely a další ubytovací 
zařízení s důrazem na vysokou kvalitu  použitých materiálů 
a jednoduchou údržbu výrobků.

Pareo set
Bílé zavinovací pareo
se zapínáním na patenty. 
Z kvalitního jemného froté 
materiálu pro maximální 
pohodlí při nošení na těle. 
Vhodné do wellness 
zařízení, kosmetických 
salónů apod. Praní na 60 oC.

Set obsahuje:
Turban na vlasy 40 x 65 cm
Zavinovací pareo 80 x 150 cm

100% Bavlna

330
g/m2

Ručníky, osušky, koupelnové předložky Jemný, extra savý froté materiál 
s vysokou gramáží. Praní až na 95 oC.

550
g/m2

750
g/m2

100% Bavlna

bílá osuška
rozm.: 70 x 140 cm

001 
bílý ručník
rozm.: 50 x 100 cm

001 

bílá koupelnová
předložka
rozm.: 50 x 70 cm

001 

Ložní povlečení
Povlečení s hotelovým 
uzávěrem pro rychlou 
výměnu. Pevná kvalitní 
bavlna s proužkem 1 cm. 
Praní až na 95 oC.

100% Bavlna

bílé povlečení001 

rozměr: 
140 x 200 cm + 70 x 90 cm
hotelový uzávěr

95

Přikrývka Merkádo
140 x 200 cm, 1 000 g

Polštář Merkádo
70 x 90 cm, 900 g

Prostěradlo plátěné
150 x 230 cm

Prostěradlo jersey, froté
90 x 200 cm, 180 x 200 cm

8600/1000 8500/0900

201

001 001
více na straně 22 více na straně 22 více na straně 16

více na straně 18

více na straně 17
Jersey

plátěné

Froté

Přikrývky, polštáře, prostěradla

Hotelový
     program



BELLATEX s.r.o. dlouhodobě realizuje se svými obchodními 
partnery vzorování a výrobu firemních a sportovních akrylových 
dek. Akrylové příze jsou příjemné, měkké a velmi hřejivé. Vysoká 
gramáž 450 g/m2 zaručuje pevnost a dlouhou životnost. 
Nejčastější variantou jsou dvoubarevné deky (střídání barev). 
Za určitých podmínek lze vyrobit i vícebarevné deky. 

Rozměry (standardní): 150 x 200 cm, 100 x 150 cm

Složení: 86% Akryl, 7% Polyester, 7% Bavlna

Minimální množství: 100 ks

Hotelový
     program Lo
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eFiremní deky
Zakázková výroba propagačních, 
sportovních, dárkových dek
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Postup realizace výroby: s klientem je dohodnutý motiv, který bude zpracován. Grafické oddělení firmy 
BELLATEX vytvoří návrh deky, který následně projedná s klientem. Po odsouhlasení budoucího dezénu deky 
je upřesněna barevnost a vyroben vzorek deky. Po odsouhlasení vzorku dojde k objednávce. Předtím je 
domluveno balení výrobků, grafika přebalu a další detaily jako např. platby, termíny dodání, balení do kartonů, 
detaily expedice. 

V případě zájmu kontaktujte: Ing. Radek Stránský tel.: 774 378 334, r.stransky@bellatex.cz



Použití: dekorace, aranžování, izolace, stínění,  ochrana svahu 
proti erozi, ochrana výsadeb v zahradách a další využití.

Jutový
program
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Dekorační jutové tkaniny - plachetka

2415/160 oranžová

2415/230 hnědá

2415/015 bělená

2415/101 přírodní

2415/290 červená

2415/110 žlutá

2415/630 sv. zelená

2415/662 tm. zelená

2415/560 tm. modrá

Jutový motouz
cca 130 m, ø 1.75 mm
klubko 200 g

2524/101
přírodní

2524/560
modrý

2524/015
bělený

2524/290
červený

2524/008
okrový

2524/630
zelený

100% Juta

2487/100
taška na rameno 40 x 44 x 10 cm

Jutový dekorační
pásek délka 3 m, šíře 4 cm, 
185 g/m2

2520/101
přírodní

2520/630
světle zelený

2520/520
světle modrý

2520/015
bělený

2520/160
oranžový

2520/662
tmavě zelený

2520/560
tmavě modrý

2520/110
žlutý

2520/290
červený

2520/230
hnědý

2482/542
taška na dvě láhve
s průhledem
40 x 20 x 13 cm

2482/537
taška na láhev
s průhledem
35 x 11 x 11cm

Dekorační jutové tkaniny nábal šíře 1,3 m, 30 bm, 211 g/m2.  Prodej pouze po rolích (30 bm).

2415/160
oranžová

2415/230
hnědá

2415/015
bělená

2415/101
přírodní

2415/290
červená

2415/110
žlutá

2415/630
sv. zelená

2415/662
tm. zelená

2415/560
tm. modrá

šíře 1,3 m, délka 3 m
211 g/m2  
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Taška na zip ze 100% bavlny pro milovníky 
přírodních materiálů. Je zdobená jutou 
a krajkou. Zadní strana je jednobarevná 
přírodní s vnitřní kapsou na zip.

38 x 38 x 4 cm

60 x 180 cm

3113/808 víno 3113/257 Eiffelovka

3113/809 ptáčci 3113/814 francouzská romance

3113/603 lístky3113/282 UNI fialová
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Ostatní zboží
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Taška PeRU na rameno

Polstr na plážové lehátko

22/018 22/019
22/013

22/015 22/002 22/004 22/011

Více dezénů
na www.bellatex.cz Bryndák pro dospělé

Bryndák pro dospělé vhodný 
nejen pro klienty pečovatelské 
služby, ale i jako praktická 
pomůcka v domácnosti. Bryndák 
je vyroben ze dvou vrstev froté 
materiálu s polyuretanovým 
zátěrem. Tento materiál je vodě 
nepropustný a zároveň prodyšný. 
Možnost praní 95°C. Materiál má 
certifikát Státní zkušebny TZÚ.

155g/m2

58% Bavlna
20% Polyester
22% Polyuretan

54 x 42 cm

Taška na rameno,
Polstr na lehátka, Bryndák

Skládací polstr na plážové lehátko. Potah 
je snímatelný, opatřen zipovým uzávěrem. 
Polstr má našitá dvě odnosová poutka. Povrch 
- směs bavlny s polyesterem, výplň - 100% 
Polyuretan. 



O
st

at
ní

Pro výrobce bytového a jiného textilu  představujeme nabídku 
tašek, se zapínáním na zip, které dodají Vašim výrobkům luxusní 
vzhled. Tašky mají nalisovaná nebo provázková ucha.

Tašky na lůžkoviny
Obal, který prodává

Druh tašky

Velkoobchodní

ceny na vyžádání 

šířka

vý
šk

a

hloubka

pořadové
číslo druh tašky rozměr složení maloobchodní

cena Kč s DPH 100-499 ks 500-999 ks 1000-3000ks

1 model č. 1 25 x 25 x 4 cm PE 28 Kč

2 model č. 1 25 x 35 x 7 cm PE 29 Kč

3 model č. 2 28 x 44 x 10 cm PE 32 Kč

4 model č. 1 40 x 50 x 8 cm PE 33 Kč

5 model č. 1 40 x 50 x 10 cm PE 33 Kč

6 model č. 2 40 x 50 x 10 cm PE 33 Kč

7 model č. 1 50 x 40 x 10 cm PE 33 Kč

8 model č. 3 45 x 60 x 10 cm PE 34 Kč

9 model č. 5 45 x 60 x 10 cm netkaná textilie + PE 34 Kč

10 model č. 3 55 x 60 x 10 cm PE 36 Kč

11 model č. 5 55 x 60 x 10 cm netkaná textilie + PE 36 Kč

12 model č. 3 60 x 45 x 20 cm PE 41 Kč

13 model č. 5 60 x 45 x 20 cm netkaná textilie + PE 41 Kč

14 model č. 3 70 x 50 x 20 cm PE 41 Kč

15 model č. 5 70 x 50 x 20 cm netkaná textilie + PE 41 Kč

16 model č. 3 70 x 55 x 25 cm PE 47 Kč

17 model č. 4 70 x 50 cm PE 37 Kč

18 model č. 4 85 x 68 cm PE 40 Kč

19 model č. 6 85 x 68 cm netkaná textilie + PE 40 Kč

20 model č. 4 90 x 70 cm PE 41 Kč

21 model č. 4 77 x 54 cm PE 39 Kč

Velkoobchodní

ceny na vyžádání 
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Všechny tašky
mají zapínání na zip

Rozměry jsou uvedené v pořadí:

1. šířka
(délka strany, na které taška stojí)

2. výška
(délka strany na výšku - výška tašky)

3. hloubka
(délka boční strany - tloušťka tašky) 



28 x 44 x 10 cm
40 x 50 x 10 cm

model č. 2
 nalisované černé

    plastové držadlo
 černé okraje 
 zapínání na zip
 průhled všechny strany

rozměry:

model č. 4

rozměry:

45 x 60 x 10 cm
55 x 60 x 10 cm
60 x 45 x 20 cm
70 x 50 x 20 cm

model č. 5

rozměry:

  přední strana polypropylenový průhled
  ostatní strany z netkané textilie

   (boky, zadní strana, horní strana, dno)
85 x 68 cm

model č. 6

rozměry:

25 x 25 x 4 cm
25 x 35 x 7 cm
40 x 50 x 8 cm

40 x 50 x 10 cm
50 x 40 x 10 cm

model č. 1

rozměry:

 nalisované bílé
    plastové držadlo
 bílé okraje 
 zapínání na zip
 průhled všechny strany

 s netkanou textilií
 provázkové držadlo

 bílé
 bílé okraje 
 zapínání na zip

 s netkanou textilií
 provázkové držadlo

 bílé
 bílé okraje 
 zapínání na zip

 provázkové držadlo
 bílé
 bílé okraje 
 zapínání na zip
 průhled všechny

 strany

  přední strana polypropylenový průhled
  zadní strana netkaná textilie

Kabely s netkanou textilií + polypropylenovým průhledem

45 x 60 x 10 cm
55 x 60 x 10 cm
60 x 45 x 20 cm
70 x 50 x 20 cm
70 x 55 x 25 cm

model č. 3

rozměry:

 provázkové držadlo bílé
 bílé okraje 
 zapínání na zip
 průhled všechny

 strany

Druhy tašek na lůžkoviny

Kontakt: Ing. Radek Stránský, Tel.: 774 378 334, e-mail: r.stransky@bellatex.cz 

70 x 50 cm
77 x 54 cm
85 x 68 cm
90 x 70 cm
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Proč nakupovat od nás  
95 % zboží skladem
Můžeme tak všechny vaše objednávky 
vyřídit v co nejkratší možné době
a k vaší naprosté spokojenosti.

Rychlé doručení
Zboží skladem expedujeme nejpozději
do 3. pracovního dne od objednání.

Široká nabídka 
Nabízíme vám rozsáhlý sortiment zboží
a neustále pracujeme na jeho rozšiřování 
k vaší spokojenosti.

Vlastní šicí dílna
Více než polovina sortimentu v katalogu
je z naší šicí dílny.

Novinky
Neustále pro vás připravujeme nové věci, 
které prezentujeme na našich webových 
stránkách a 1x ročně v našem katalogu.

Newslettery
Zaregistrujte se k odběru newsletteru,  
minimálně 2x měsíčně zasíláme informace 
o novinkách a doporučeních.

Stabilní a spolehlivá společnost
Na českém trhu působíme již od roku 2006, 
máme tedy bohaté zkušenosti. 

Česká společnost BELLATEX s.r.o. působí na trhu 
od roku 2006. Za dobu od svého vzniku jsme se 
stali významným dodavatelem na trhu bytového 
textilu. V současné době se zaměřujeme   
především na vlastní výrobu, přičemž je kladen 
důraz na kvalitu použitých materiálů. Cílem naší 
společnosti je především spokojenost našich 
zákazníků.

BELLATEX s.r.o.
Rybní 396, 378 33 Nová Bystřice
Tel.: +420 384 388 151
E-mail: obchod@bellatex.cz
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