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Náplety
Vyrábíme náplety používané jako funkční nebo ozdobný prvek pro sportovní a pracovní typy oděvů.
Vhodné pro ukončování rukávů a trupových částí bund či dresů, límců, vyztužování průramků, apod.
Náplety je možné vyrobit v jednobarevném nebo vícebarevném provedení. Na výběr jsou kombinace
z více jak sta barevných odstínů.

Bundový/Pulovrový náplet
Hladký náplet s roztažností až 100%. Vyráběné ve formě pruhu dle níže uvedených velikostí.

Pulovrový náplet hladký
gramáž 350 g/m²

šířka v cm výška v cm
110
7
110
11
110
14
110
16
110
17

bez DPH
29,00 Kč
38,00 Kč
40,00 Kč
42,00 Kč
43,00 Kč

Vzory

pro pulovrové i bundové náplety
v libovolných barevných kombinacích a velikosti pruhů

s DPH
35,09 Kč
45,98 Kč
48,40 Kč
50,82 Kč
52,03 Kč

Bundový náplet hladký
gramáž 580 g/m²

šířka v cm výška v cm
100
14
100
16
100
18

bez DPH
42,00 Kč
48,00 Kč
50,00 Kč

s DPH
50,82 Kč
58,08 Kč
60,50 Kč

vzor

PF

vzor

vzor

PB

PA

vzor

PG

vzor

PE

vzor

PD

Materiál a provedení
šířka

Velikosti

Barvy

- v pulovrovém a bundovém nápletu je možné použít maximálně
tři barvy
- na výběr z více jak sta odstínů dle vzorníku
- barvy doporučujeme upřesnit na základě vzorku navazující
textilie

výška

- šířka nápletu je daná dle tabulky
- výšku nápletu lze upravit mimo uvedé hodnoty
- rozteče barevných proužků a jejich velikosti dle
přání zákazníka

vzor

Materiál

- standardně 100% polyester
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Náplet žebrový
Žebrová pletenina ve formě pruhu šířky 40 cm. Objednáváno v běžných metrech. Vysoká roztažnost pleteniny.

Žebrový náplet
gramáž 350 g/m²

šířka v cm
40

délka
100

bez DPH s DPH
71,00 Kč 85,91 Kč

Materiál a provedení
Barvy

- na výběr z více jak sta odstínů dle vzorníku
- barvy doporučujeme upřesnit na základě vzorku navazující textilie

Materiál

- standardně 100% polyester

Límcový náplet žebrový
Jemná žebrová pletenina s pevným krajem. Vyrábí se ve formě pruhu max. délky 100cm.

Límcový náplet
gramáž 350 g/m²

šířka v cm výška v cm bez DPH s DPH
100
9
17,00 Kč 20,57 Kč

Materiál a provedení
Velikosti

- šířka nápletu maximálně 100 cm
- výšku nápletu lze upravit mimo uvedé hodnoty

Materiál

- standardně 100% polyester

Barvy

- na výběr z více jak sta odstínů dle vzorníku
- barvy doporučujeme upřesnit na základě vzorku navazující textilie
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Manžety bezešvé
Pletenina ve formě tubusu průměr 50 mm. Vysoká roztažnost pleteniny až 100%.

Manžety bezešvé
gramáž 350 g/m²

Ø v cm
5

výška v cm bez DPH s DPH
36
13,00 Kč 15,73 Kč

Materiál a provedení
Velikosti

- tubus o průměru 5 cm
- standardní délka 18 cm
- dodáváno jako 1 pár = 36cm

Materiál

- standardně 100% polyester

Barvy

- na výběr z více jak sta odstínů barev dle vzorníku
- barvy doporučujeme upřesnit na základě vzorku navazující textilie

Náplet metráž
Pletenina v metráži různých délek. Maximální šíře 110cm. Vysoká roztažnost.

Náplet metráž
gramáž 500 g/m²

hmotnost bez DPH s DPH
1 kg
280,00 Kč 338,80 Kč

Materiál a provedení
Velikosti

- šíře pleteniny maximálně 110 cm
- různé délky dle potřeb zákazníka
- měrná jednotka 1 kg (pás cca 110 x 180 cm)

Barvy

- na výběr z více jak sta odstínů barev dle vzorníku
- barvy doporučujeme upřesnit na základě vzorku navazující textilie
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Vzorník barev
Úplety je možné vyhotovit z níže zobrazené barevnice PES vláken v polomatném provedení.
Použitý materiál se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a stálobarevností.
Upozornění: správné zobrazení barevných tónů závisí na nastavení Vašeho zařízení.
Pro přesné určení barvy doporučujeme výběr dle poskytnutého vzorku textilie.
0003 bílá

4904 pomněnka

0167 smetanová

4906 sojčí modrá

1077 moara

4966 letní modrá

1081 lomená bílá

4968 nevädza

1108 fluorescenční žlutá
1173 sláma
1193 narcisová žlutá
1255 prvosenková žlutá
1257 svítivá žlutá
1316 kukurica
1348 kurkuma
1355 obilná žlutá
1376 blatouchová žlutá
1408 dukátová

4985 pufi modrá
5136 saská modrá
5183 jezerní modrá
5277 rybářská
5305 tyrkysová modrá
5342 tyrkysová zelená
5428 rusia
5467 elektrická zelená
5474 fluorescenční zelená
5497 kopr
5498 tartanová zelená

2124 signální oranžová

5505 jablková zelená

2125 pomerančová

5516 smaragd

2127 fluorescenční oranžová

5517 chrysopras

2166 mandarinková

5674 mátová

2167 grenadínová

6335 lesní zelená

3027 tabasco

6358 lovecká zelená

3119 šípková červená

6398 cyprus

3157 fluorescenční červená

6412 slídová

3159 holywoodská červená
3167 jahoda červená
3177 kardinálská
3297 pivoňková
3337 vínová tmavá
3338 granátová
3358 gerberová
3403 dětská růžová
3405 orchideová
3416 cyklámen
3668 astra

6507 myrta
6547 břečťanově zelená
6556 tmavá myrta
6787 šalvějová zelená
7075 mechová
7081 konopí
7155 lux
7302 krémová
7313 dafy

7385 francouzká hnědá
7547 dubová hnědá
7525 jílová

3684 amarant

7585 skořicová

3697 skalický rubín

7679 bukvicová

4018 krokusová
4318 sirotka

7828 rašelinová
7846 draplová

4406 parmská fialka

7929 čokoládová

4656 zvonečková modrá
4657 kačení modrá
4712 skrupinová modrá
4776 olympijská modrá
4778 noční modrá
4828 čekanka
4829 gobelínová
4830 námořnická
4890 temně modrá
4892 denim tmavý

8477 sazová
8544 obyčejná šedá
8547 olověná sivá
8556 grafitová sivá
8627 carbon
8693 stříbrná šedá
8765 titanit
8814 čejková sivá
8861 modrobílá
9001 černá
0900 havraní černá
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Kontakty

JAVITEX, s.r.o.
Jungmannova 7
612 00 Brno - Královo Pole
javitex@javitex.cz
IČO: 293 73 158
DIČ: CZ-293 73 158
č.ú.: 2108307249/2700
Provozovna:
Jundrovská 8
624 00
Brno - Komín

Obchodní zastoupení
Rostislav Čížek
rostislav.cizek@javitex.cz
+420 730 858 565
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