
LÁTKY PRO SUBLIMAČNÍ TISK
Sublimační tisk je tisk, kdy se vzor natiskne na přenosový papír a pomocí tepla a tlaku zafixuje do 
látky. Jde použít pouze na polyesterové látky – tisk je opravdu velmi odolný, výborně drží, barvy 
jsou velmi jasné.

TISKY MAJÍ CERTIFIKÁT PRO DĚTI DO 3 LET.

ZIMNÍ SOFTSHELL

Softshell fleecem uvnitř ideální do jarního a podzimního počasí. Do zimy doporučuji přidat spodní 
vrstvu. Vodoodpudivý. Moc krásně se z něj šije.

Zimní softshell s digitálním potiskem je bílý z rubové strany a působí "tenčí" oproti zimnímu 
softshellu. Je to způsobené stlačením při tisku.

složení 100% polyester + membrána TPU
šíře 147 cm (+/- 5%)
hmotnost 310-335 g / m2
Nepromokavost / Prodyšnost 10000 mm / 3000 g/m2/24hod

ZIMNÍ SOFTSHELL PRUŽNÝ

Softshell s fleecem – opravdu krásně pruží. Doporučuji pro dospělé a větší děti. U malých se při 
pádu snáze prodřou kolínka oproti klasickému zimnímu softshellu. 

složení 100% polyester + membrána TPU
šíře 147 cm (+/- 5%)
hmotnost 220 g / m2
Nepromokavost / Prodyšnost 18000 mm / 12000 g/m2/24hod



JARNÍ SOFTSHELL

Softshell s podšívkou. Charakteristická je černobílá „kostičkovaná“ rubová strana. U 
jednobarevných jarních softshellů je žíhaná lícová strana. Ideální na jaro a podzim. 

Složení: líc 100% polyester, rub 100% polyester+ membrána TPU
šíře 147 cm (+/- 5%)
hmotnost 285 g / m2
Nepromokavost / Prodyšnost 18000 mm / 12000 g/m2/24hod

LETNÍ SOFTSHELL

Softshell s lehkou podšívkou – ideální od jara až do podzimu. 

složení 100% polyester + membrána TPU
šíře 147 cm (+/- 5%)
hmotnost 200 g / m2
Nepromokavost / Prodyšnost 8000 mm / 2000 g/m2/24hod



LETNÍ SOFTSHELL PRUŽNÝ

Varianta letního softshellu s lehkou podšívkou, který skvěle pruží. Má výbornou membránu. 
Doporučuji šít strectch jehlami.

složení 100% polyester + membrána TPU
šíře 147 cm (+/- 5%)
hmotnost 185 g / m2
Nepromokavost / Prodyšnost 18000 mm / 12000 g/m2/24hod

MICROPEACH

Velmi oblíbený materiál na letní kalhoty, šortky, bundy, šaty. Látka z microvláken, která je velmi 
prodyšná, splývavá. Počesaná lícová strana pomáhá látce odpuzovat vodu a nečistoty. 

Složení 100%polyester

šíře 148cm

gramáž 120g/m2



SPORTOVNÍ/FUNKČNÍ ÚPLET

Úplet s vlákny uzpůsobenými k transportu vlhkosti směrem od těla. Navíc s příměsí stříbra, které 
dává látce antibakteriální účinky – především proti potu a jakémukoliv zápachu.

Doporučuji šít super strech jehlami.

Výborně pruží a není průhledný – ideální na sportovní trička, legíny, sportovní podprsenky, ale i 
lemy softshellových kalhot

Složení 86%polyester 14%elastan

gramáž 200g/m2

šířka 153cm

COOLMAX/FUNKČNÍ TRIČKOVINA

Funkční úplet / Coolmax je velmi hebký na omak. Jeho vlákna jsou uzpůsobena k co nejrychlejšímu
transportu potu od těla a tím udržuje pokožku v suchu. Zároveň příjemně chladí a je odolný proti 
pachům. Ideální na sportování či při větší fyzické námaze. Vhodný na trička, dresy, tílka, legíny, 
kraťasy.

Charakteristický je „dírkovaný“ dresový vzhled. 

Složení 100% polyesterové vlákno Coolmax

Gramáž 200g/m2

šíře 145 mm



PODŠÍVKA

Hladká, jemná, lesklá polyesterová podšívka. Naprosto skvělá možnost, jak ušít originální produkt. 
Lze použít jako podšívka vlastně všude – do tašek, batohů, bund atd. 

Složení 100% polyester

šíře 145cm

gramáž 80g/m2

BLACK OUT LÁTKA

Velmi kvalitní zatemňující látka, jemná a příjemná na dotek. Díky vnitřní vrstvě černých vláken a 
velmi hustému tkaní nepropustí téměř žádné světlo.

Podklad na tisk není jasně bílý, ale lehce béžový. 

Ideální na závěsy.

složení 100% polyester

gramáž 260g/m2

šířka 150cm 


