Tradice a
spolehlivost …

Silné firemní hodnoty jsou základem veškerých našich
obchodních aktivit. Ctíme zodpovědný přístup ve všem, co
děláme – ve způsobu, jakým komunikujeme s našimi
zákazníky, zaměstnanci i obchodními partnery. Tyto hodnoty
jsou v naší firemní kultuře zakotveny již dvě desítky let a jsou
základem pro uskutečňování každodenních aktivit.
Jsme aktivní, vstřícní, pracujeme s obchodní prozíravostí
a vždy jednáme v souladu s našimi pevnými firemními
hodnotami.
Děkujeme všem našim obchodním partnerům za projevenou
důvěru a přízeň, kterou k nám dlouhodobě chovají a která
dává naší práci smysl.

Jiří Němec
majitel firmy

Naší vizí je poskytovat prvotřídní
kvalitu

a

servis

v oblasti

netkaných textilií s ohledem na
uspokojení individuálních potřeb
našich obchodních partnerů.

Netkané textilie, jejichž vstupní surovinou pro
výrobu je nejčastěji polypropylen nebo polyester,
našly široké uplatnění v mnoha oborech lidské
činnosti.
Textilie typu Spunbond, známé na trhu také pod
obchodními názvy Lutrasil, Corovin či Pegatex,
jsou dodávány v rolích v gramážích od 10 do 150
g/m2 a šířkách od 30 do 320 cm, přičemž základní
šíře je 160 cm. Nejširší spektrum je dodáváno
v barvě bílé (barevná provedení jsou dodávána
standardně od gramáže 50g/m2).
Vpichované netkané textilie jsou dodávány
v rolích, nejčastěji v gramážích od 70 do 300 g/m2
v různých barevných provedeních (bílá, béžová,
šedá, hnědá, černá) a šířkách na přání zákazníků.
Vpichované textilie vynikají výbornou pevností
v tahu a své uplatnění nachází mimo jiné
v nábytkářském průmyslu.
Pro speciální aplikace jsou používány netkané
textilie Lutradur, Lutrabond a Lutradur Fine
Denier, které jsou vyráběny ze směsi vstupních
surovin
nebo
bikomponentních
vláken.
Nejčastěji se používají při výrobě střešních
lepenek, parozábran, koberců, v automobilovém
průmyslu, čalounění nebo zvukových izolací.
Oblasti využití technických netkaných textilií:
-

Čalouněný nábytek a matrace
Automobilový průmysl
Zdravotnictví a ochranné oděvy
Filtrace
Reklama
Jednorázové savé utěrky

Přikrývací agrární netkané textilie řad LUTRASIL
a AGRI představují rozhodující faktor pro urychlení
sklizně a zvýšení výnosu salátů, ředkviček a dalších
zemědělských plodin.
Díky svému homogennímu povrchu jako výsledku
stejnoměrného rozdělení vláken, jsou netkané
textilie LUTRASIL a AGRI stálou tepelnou bariérou,
která vyrovnává teplotní špičky ve dne a v noci,
a disponují vysokou propustností světla a vody
umožňující rostlinám vyvíjet se i v období růstových
prázdnin.
Cílené UV stabilizování prodlužuje životnost a funkci
netkané textilie také za intenzivního slunečního
záření.
Funkce přikrývacích textilií LUTRASIL + AGRI:
-

Ochrana proti mrazům a kolísavým teplotám
Vytváření ideálního růstového klimatu
Prodyšnost a vynikající cirkulace vzduchu
Vysoká propustnost vody a světla
Rovnoměrné rozdělení teploty a vlhkosti
Ochrana proti škůdcům

Netkaná textilie AGRI 50 MULČ je ideální pro ekologické a ekonomické
pěstování polních a zahradních rostlin. Textilie značně snižuje potřebu
zavlažování, brání růstu plevele pod přikrývkou a zároveň díky své
propustnosti vzduchu a vody vytváří ideální růstové podmínky.
AGRI 50 MULČ na začátku vegetačního období brání přes den přehřátí půdy
a rostlin a v noci zamezuje úniku nahromaděného tepla.
AGRI 50 MULČ je stabilizována proti UV záření, což prodlužuje její životnost
a umožňuje tak její víceleté použití. Je vhodná pro pěstování zejména jahod,
okurek, rajčat, paprik či melounů. U všech plodin je pro ještě ranější sklizeň
a vyšší výnos ideální kombinace s přikrývací textilií Lutrasil/Agri.

Netkané textilie nacházejí uplatnění i v reklamě, slouží pro výrobu
nejrůznějších odnosných tašek, balení výrobků, nebo jako podklad pro vlastní
reklamu.
Příkladem mohou být naše následující produkty:

Cestovní pouzdro na boty
Chcete se vyhnout věčnému čištění auta? Chcete
ochránit svou obuv? Potom použijte praktické
cestovní pouzdro na boty. Atraktivní vzhled,
jednoduché zapínání na zip a suchý zip a pohodlné
nošení.
Materiál: netkaná textilie
Barevné provedení: modré, červené, černé, šedé,
bordó

Cestovní pouzdro na šaty
Skvělé řešení ochrany vašich obleků či šatů před
znečištěním a pomačkáním určené nejen na cesty.
Výrobek je na přední straně opatřen jednoduchým
a pohodlným rozepínáním na zip a praktickou
kapsičkou.
Materiál: netkaná textilie
Velikosti: 100, 130 cm
Barevné provedení: modré, červené, černé, šedé,
bordó

Taška na víno a láhve
Naše taška na víno či láhve může být použita jako
odnosná taška nebo i jako dárková taška. Nabízí
úložný prostor pro šest láhví, příjemný vzhled, je
pevná, odolná a výborně poslouží i k reklamním
účelům.
Materiál: netkaná textilie
Barevné provedení: modré, červené, černé, šedé,
bordó

Ochranný potah na sedačku
Ochranný povlak na autosedačku zabrání
znečištění interiéru vozu. Jednoduché, rychlé
nasazení, odolný materiál, prodyšnost.
Materiál: netkaná textilie

Obaly na kola
Obaly na kola usnadní manipulaci s vašimi koly.
Obal oceníte třeba při zimním či letním přezouvání
kol, kdy bez problémů převezete svá kola
na zadních sedačkách, aniž byste si znečistili vůz.
Obaly jsou vyrobeny z pevného materiálu, jsou
opatřeny úchytem pro pohodlnou manipulaci
a snadno uzavíratelným zipem.
Materiál: netkaná textilie
Velikosti: čtyři velikosti dle typu kola

Jednorázové savé utěrky nacházejí
uplatnění ve stále více oblastech,
jako jsou nejrůznější odvětví
průmyslu,
kosmetika,
autokosmetika, zdravotnictví.
Základem pro jejich výrobu je
netkaná textilie typu Meltblown,
100% PP, v gramáži 40g/m2 nebo
75g/m2, v barvě bílé (40g/m2),
nebo modré (40, 75g/m2).
Nejčastěji
jsou
dodávány
v rozměru 32 x 32 cm, 300 útržků
na roli, navinuté na dutince
o průměru 50 mm.

Tradice a
spolehlivost …

Vynikají
skvělou
savostí
i odolností proti uvolňování
vláken.
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