
23 rokov

v ber z viac ako 3000
hotov ch vzoriek

s va im logom



A OSU KY PAPU KY

UPANY DEKY
A OUTDOOR

 

FIREMNÉ
OBLEČENIE

PRODUKTY
Z MIKROVLÁKNA

NAŠE PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO



LOGA NA TEXTIL

VY POTLA

Veľmi efektné 
s 3D efektom,

bez obmedzení,
široká škála

farieb nití 
s vysokým leskom

Veľmi trvácne
a efektné, realizované

plasticky, v bordúre
alebo celoplošne

farebné bez obmedzení

Vysoko realistické
vykreslenie detailov

a celoplošne digitálnym
transferom

bez obmedzení

Špeciálnou technológiou 
razby dosahujeme 

pozoruhodné zvýraznenie 
loga v 3D zobrazení

HOT
STAMPING



NA



VY

Nite majú vysoký lesk, pôsobia vysoko elegantne a vyšiť sa dá takmer všetko.
Farebná paleta nití je bohatá, v Promotexe vyšijeme všetko v takom odtieni, ako si želáte.



VYT
Najkvalitnejšia a najtrvácnejšia technika, pretože Váš motív vytkáme priamo do materiálu.
Kedže je motív na celej ploche, farebne krásne vynikne. Na rube bude zobrazený ako negatív.
Farby sú trvácne, ich sýtosť nestráca na svojej intenzite ani častým používaním a praním.



POTLA

Jedinečná a výnimočná forma aplikácie loga. Vyhotovuje sa vo forme jednostrannej
celoplošnej digitálnej tlače. Takto aplikované logo si zachová vysokú mieru detailov.



Uterák s vyspelou mikrovláknovou technológiou. Je špeciálne navrhnutý, vysoko kompaktný,
husto tkaný, na dotyk príjemný a super absorbčný.
Dvoj-mikrovláknová tkanina veľmi rýchlo schne. Outdoor sa svojimi vlastnosťami stane
neodmysliteľnou súčasťou vášho cestovateľského a športového vybavenia.
Aplikácia loga sa robí sublimačnou potlačou alebo tzv. HOT Stampingom- čo je embosované logo

RÝCHLOSCHNÚCE UTERÁKY



Ponúkame kompletnú kolekciu firemného oblečenia pre Vás spolu s potlačou alebo výšivkou.
Graficky dizajn Vám vyhotovíme podľa Vašich požiadaviek na mieru. 

FIREMNÉ OBLEČENIE



Reklamný alebo darčekový uterák, osuška, deka, župan ... Bez dokonalého darčekového 
balenia je len polovičným darčekom. Vymyslíme pre Vás ten najkrajší a najpútavejší dizajn
pre Vaše darčeky.



Najnovšie 
reklamné produkty 

len pre Vás!



KONTAKTUJTE NÁS

Šalviová 8, 90027 Bernolákovo
IČO: 50502158 DIČ: 2120354764
IČ DPH: SK2120354764

promotex@promotex.sk

+421 948 093 970

Skype Promotex003

RMS PROMOTION s.r.o.

www.promotex.sk

HOT LINE 
24/7

0948 093 970


