Vysoce kvalitní čistící textilie
pro všechna odvětví průmyslu
Naše více než 15-ti letá zkušenost je Vaší předností
Vlastní výrobou zpracováváme textilie na vysoce kvalitní průmyslové čistící
hadry. Naše produkce v nejlepší kvalitě dle normy DIN je také ekologicky
prospěšná. Staré oblečení, čistý a vytřízený textil je očištěn od kroužků,
háčků, knoflíků i všech dalších kovových částí a pečlivě nařezán.
Již roky se těší naši tuzemští i zahraniční zákazníci dobré kvalitě, nízkým
cenám a spolehlivému servisu.

Proč jsou vysoce kvalitní čistící hadry pro průmysl
vyráběny z použitého textilu?
l Díky častému praní jsou textilie velmi silně savé a mohou tak

pojmout mnoho špíny
l Čistící textil nahrazuje energeticky vysoce náročné produkty z
papíru
l Vzniká značný ekologický prospěch a tím přínos k ochraně
životního prostředí

l Plastikářský průmysl
l Gumárenský průmysl
l Kovozpracující průmysl
l Dřevozpracující průmysl
l Automobilový průmysl
l Chemické provozy
l Úklidové firmy

Garantujeme optimální produkt za velmi příznivé ceny, včasné přichystání a
dodání Vaší objednávky.

l Čerpací stanice

Naše balení v 5 nebo 10 kg lisovaných balících a vysoká rozmanitost sortimentu umožňují optimální možnosti využití v různých provozech.

l Strojírenství

Těšíme se na dobrou spolupráci.

l Stavebnictví
l Lakýrnictví
l Tiskařství
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Prodejní kancelář:
DRUKO Zlín
Tel.: 602 570 548
Kvítková 80
e-mail: kozakpavel@centrum.cz
760 01 Zlín

Produkt		

Balení

Produkt		

Balení

1001

Trikot řezaný barevný textil

5 kg

2001

Trikot řezaný barevný textil

10 kg

1002

Trikot neřezaný barevný textil

5 kg

2002

Trikot neřezaný barevný textil

10 kg

1003

Standard mix (trikot, plátno) řezaný textil

5 kg

2003

Standard mix (trikot, plátno) řezaný textil

10 kg

1004

Standard mix (trikot, plátno) neřezaný textil

5 kg

2004

Standard mix (trikot, plátno) neřezaný textil

10 kg

1005

Top mix (plátno, košilovina) řezaný textil

5 kg

2005

Top mix (plátno, košilovina) řezaný textil

10 kg

1006

Měkká riflovina, plátno, košilovina řezaný textil

5 kg

2006

Měkká riflovina, plátno, košilovina řezaný textil

10 kg

1007

Bílý řezaný textil I. Kategorie (plátno)

5 kg

2007

Bílý řezaný textil I. Kategorie (plátno)

10 kg

1008

Bílý řezaný textil II. Kategorie (trikot)

5 kg

2008

Bílý řezaný textil II. Kategorie (trikot)

10 kg

1009

Bílý řezaný textil III. Kategorie (trikot)

5 kg

2009

Bílý řezaný textil III. Kategorie (trikot)

10 kg
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