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Polyesterové a bavlněné šňůry
Polyesterové šňůry jsou vyráběny ze 100% polyesterové příze. Skladem máme materiál v 54
odstínech.
449 911 030 - oděvní šňůra pletená, průměr 4 mm - skladem ve všech 54 odstínech, náviny
na cívkách á 100 m.
449 911 041 - oděvní šňůra pletená, průměr 6 mm - skladem pouze v černé a bílé barvě, případně
v několika nejžádanějších odstínech: červená, krémová, námořnická, khaki. Náviny na kartách á 50 m.
449 911 034 – pletená šňůra se stříbrným nebo zlatým efektem, průměr 4 mm - skladem v několika z 54
frekventovaných odstínů, náviny na cívkách á 100 m.
449 911 061 - oděvní šňůra pletená s jádrem, průměr 6 mm – vyrábí se pouze na zakázku. Náviny jsou
volitelné.
Bavlněné šňůry jsou vyráběny ze 100% bavlny (pokud není uvedeno jinak). Skladem držíme
materiál v 21 odstínech. Cena výrobků z režné bavlny je nižší než výrobků z barveného materiálu.
449 914 024 - oděvní šňůra pletená, prům. 4 mm - skladem ve 20 odstínech, náviny na karty á 50 m.
449 914 026 - oděvní šňůra pletená, prům. 4 mm s PES jádrem – vhodná na ruční háčkování pufů, košíků a
jiných modních doplňků. Postupně naskladňujeme všech 20 odstínů, náviny na cívky á 100 m.
449 914 160 - oděvní pletená šňůra s výplní, prům. 6 mm - vyrábíme pouze na zakázku, náviny
dle požadavku zákazníka, často karty á 50 m.
422 164 027 - bavlněná režná šňůra prům. 2,8 mm - vyrábíme na zakázku pro různé účely (čalounictví,
výroba dřevěných hraček apod.), Návin na cívky á 500 m.
422 164 810 - oděvní šňůra splétaná, průměr 4 mm - druh vyráběný rovněž na zakázku, převážně
do zahraničí. Náviny dle požadavku zákazníka.
422 164 813 - oděvní šňůra splétaná, průměr 5 mm - šňůra původně určená pro samoobslužné balení á 5 m
do zahraničních obchodních řetězců.
DRUH:
449 911 030
449 911 041
449 911 034
449 911 061
449 914 024
449 914 026
449 914 160
422 164 027
422 164 810
422 164 810
422 164 813

Průměr:
4,00 mm
6,00 mm
4,00 mm
6,00 mm
4,00 mm
4,00 mm
6,00 mm
2,80 mm
4,00 mm
4,00 mm
6,00 mm

VOC
MOC
0,75 Kč/m
1,49 Kč/m
1,10 Kč/m
1,65 Kč/m
1,20 Kč/m
1,44 Kč/m
1,50 Kč/m
1,80 Kč/m
1,10 Kč/m
1,65 Kč/m
1,20 Kč/m
1,74 Kč/m
2,29 Kč/m
2,77 Kč/m
0,75 Kč/m *) 0,90 Kč/m *)
0,81 Kč/m *) 0,97 Kč/m *)
1,30 Kč/m
1,70 Kč/m

Návin:
cívky 100 m
karty 50 m
cívky 100 m
cívky 100 m
karty 50 m
cívky 100 m
dle požadavku
cívky 500 m
dle požadavku
dle požadavku
dle požadavku

*) Platí pouze pro režné provedení
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

IČO: 268 22 504
DIČ: CZ 268 22 504

Bankovní spojení
27-2171550217/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 25845

