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Orientační cenové a dodací podmínky pro dodávky hotelového textilu
platné do 31.3.2019  (ceny jsou uváděny bez DPH), změna ceny vyhrazena.

Konečné ceny obdržíte po konkétní poptávce v cenové nabídce, která bude zohledňovat i velikost případné zakázky.

Ložní povlečení, 100%bavlna:

Většinu zakázek řešíme individuálně, skladem máme pro výrobu zásobu vlastní metráže, případně můžeme operativně nabídnout

materiály a dezény, které mají skladem naši dodavatelé. Objednávku následně realizujeme jako zakázku dle individuálního požadavku

zákazníka (materiál, dezén, zavírání …).

bavlna tisk plátnová vazba, 145 g/m
2

plátnová vazba, 160 g/m
2

krep tisk plátnová vazba, 140 g/m
2

atlas grádl bíly atlasová vazba, 167 g/m
2

atlas grádl barevný atlasová vazba, 167 g/m
2

satén bílý, pruhy atlasová vazba, 140 g/m
2

satén bílý, hladký atlasová vazba, 140 g/m
2

satén barevný, pruhy atlasová vazba, 140 g/m
2

satén tisk atlasová vazba, 140 g/m
2

damašek - exkluzivní materiál, jak v bílém, tak barevném provedení, dle přání klienta jsme schopni realizovat naprosto

individuální zakázky, až do takových detailů, že si klient zadá vlastní grafický návrh …

Ubrusy, 100%bavlna:

bavlna (plátno), 140 g/m
2
 - UNI barvy i pestře tkané, max. šíře 140 cm, délka dle objednávky, ceny od /bm

bavlna (plátno) bílé, 140 g/m
2
 - max. šíře 140 cm, délka dle objednávky, ceny od /bm

atlasgrádl bílý plus UNI, 167 g/m
2
 -  max. šíře 140 cm, proužek a délka dle objednávky, ceny od /bm

satén bílý a UNI, 140 g/m
2
 - max. šíře 140 cm, proužek a délka dle objednávky, ceny od /bm

tkaná 100%ba, plátno bílé 145 g/m
2

z mykané příze, plátnová vazba

175 g/m
2

plátno barevné 145 g/m
2

k dispozici 27 odstínů

plátno barva kypová 145 g/m
2

k dispozici 5 odstínů

satén bílý 145 g/m
2

z česané příze, atlasová vazba

úpletové napínací - froté 185 g/m
2

velké množství odstínů

- froté LUX 210 g/m
2

k dispozici 8 odstínů

- jersey ba/elastan 180 g/m
2

k dispozici 6 odstínů

Dle přání samozřejmě vyrobíme a dodáme skoro jakýkoli rozměr prostěradla, jak tkaného, tak úpletového.

ručníky barevné 30 x 50 cm

50 x 100 cm

osušky barevné 70 x 140 cm

100 x 150 cm

předložky barevné 50 x 70 cm

ručníky bílé 30 x 50 cm

50 x 100 cm

osušky bílé 70 x 140 cm

100 x 150 cm

předložky bílé 50 x 70 cm

Pro určité min. množství jsme schopni zajistit výrobu i vytkávaných froté výrobků.
M, L

župan froté (M, L, XL, XXL), 100% bavlna, 400g/m
2

župan Velur (M, L, XL, XXL), 100% bavlna, 400g/m
2

246 Kč množství atraktivních 

dezénů včetně dětských 

motivů
287 Kč

332 Kč

369 Kč 5, 10, 15, 20, 30 mm

414 Kč hotel. pruh 10, 20 mm

474 Kč hot. pruh 2, 4, 8, 20 mm

447 Kč

497 Kč 6 UNI odstínů, hotelový 

pruh 8 a 20 mm

443 Kč

93 Kč

70 Kč

73 Kč

78 Kč

Prostěradla, 100%bavlna: 145 x 240 cm 220 x 240 cm

132 Kč 198 Kč

154 Kč 228 Kč

165 Kč 247 Kč

190 Kč -

172 Kč 258 Kč

90 x 200 cm 180 x 200 cm

126 Kč 204 Kč

141 Kč 255 Kč

147 Kč 249 Kč

Hotelové froté, 100%bavlna:
CLASSIC COMFORT COMFORT

400 g/m
2

500 g/m
2

750 g/m
2

vysoce kvalitní froté ve 14 

základních odstínech, 100% 

bavlna, 3 proužky v borduře, 

praní 60
o
C

20 Kč - -

54 Kč 72 Kč -

108 Kč 145 Kč -

krémová a hnědá - 267 Kč -

4 odstíny - - 94 Kč

vysoce kvalitní froté pro 

použití v hotelovém provozu, 

100% bavlna, 3 proužky v 

bordůře, praní 95
o
C

19 Kč - -

51 Kč 70 Kč -

101 Kč 119 Kč -

- 173 Kč -

- - 79 Kč

XL, XXL

405 Kč 446 Kč

492 Kč 541 Kč



Utěrky a pracovní ručníky:

kuchyňské útěrky - 50 x 70 cm, 220 g/m
2
, praní 95

o
C, modré, zelené, červené káro

   - 45 x 65 cm, 220 g/m
2
, praní 95

o
C, modré, zelené, červené káro

pracovní ručníky - 50 x 100 cm, 200 g/m2, keprová vazba, vytkávaná kostka, praní 95
o
C

Přikrývky a polštáře:

Přikrývka 135 x 200 cm,výplň 1.150 g - vyvářecí tvarované PES vlákno, potah 65%PES/35%ba, praní 95
o
C

Polštář 70 x 90 cm,výplň 900 g - polyuretanové tyčinky+ PES kuličky, potah 65%PES/35%ba, praní 95
o
C

 - výplň v samostatném váčku z mikrovlákna, usnadňuje údržbu a případné doplňování výplně

Přikrývka 135 x 200 cm polyesterové vyvářecí rouno

Přikrývka 135 x 200 cm polyesterové vyvářecí rouno

Přikrývka 135 x 200 cm polyesterové vyvářecí rouno

Polštář 70 x 90 cm 250 g PES vyvářecí rouno+netkaná textilie+ 1 000 g PUR tyčinky

Polštář 70 x 90 cm 250 g PES vyvářecí rouno+netkaná textilie+ 1 000 g směs PES/PUR

Polštář 70 x 90 cm 250 g PES vyvářecí rouno+ 1 000 g PES kuličky/vločky

Matrace:

Paola - pružinová, kombinovaná s PUR pěnou, výše 15 cm, nosnost 90 kg, 90 x 200 cm

Hostela - sendvičová PUR matrace z prodyšné pěny, výše 13 cm, nosnost 120 kg, 90 x 200 cm

Ergonomy - tvrdá ortopedická matrace s vysokou životností s vrstvou kokosových vláken, výše 17 cm, 

   nosnost 130 kg, 90 x 200 cm

Matrace lze dodat i s rozměry na míru.

Matracové chrániče a potahy:

Prošívany chránič 900 x 200 cm polyesterové vyvářecí rouno

Nepropustný chránič matrace 90 x 200 cm

Omyvatelný potah na matraci 90 x 200 x 20 cm

Možno poptat i další rozměry.

Výšivky a tisky:
Pro cenovou nabídku výšivek nebo tisků potřebujeme základní podklady - obrázek v křivkách, požadovanou velikost a

poptávaný počet kusů.

Informace o materiálech pro povlečení:
bavlna - je plátěná látka (vazba plátno) z mykané příze , pro kvalitu má rozhodující vliv jemnost použité příze a dostava

- hustota při tkaní. Obecně se jedná o levnější materiál, to neznamená, že je nekvalitní.

krep - materiálově stejné jako bavlna, látka navíc prochází tzv. krepováním (nanesením hydroxidu sodného v pruzích).

atlas grádl - klasický hotelový dezén, proužky tvoří atlasová osnovní a útková vazba, vyznačuje se vynikající trvanlivostí

satén - tkanina s atlasovou vazbou, používá se česaná příze , jedna se o velice příjemný materiál - především na omak

damašek - exkluzivní žakárově vytkávaná látka z velmi jemné a hustě tkané česané příze. Dříve byl damašek doménou české

firmy Veba, dnes zpracováváme damašky německé firmy Damino. V případě zájmu o damaškové ložní prádlo mne

s dotazem kontaktujte  na tel. 602 282 843 nebo jakoubek@jk-plet.

Konstrukce uzávěru povlečení:
knoflíky - standardní knoflík a obšitá dirka, knoflíky používané odolné mandlování

hotelový uzávěr - na polštáři na kratčí boční straně - překrytí 15 cm, přikrývka kratší spodní strana - překrytí 20 cm

zip - plastový zip na polštáři i přikrývce - není vhodny k mandlování

Údržba hotelového prádla:  seznamte se se symboly ošetřování na: https://www.jk-plet.cz/osetrovani-materialu/

Údržba (především praní), samozřejmě vychází z toho, zda perete a žehlíte (sušíte) sami nebo prádlo svěřujete profesionální

čistírně. Vždy je však nutno dodržovat obecně platná doporučení. 

Povlečení  - před prvním použitím je důležité prádlo vyprat při 40
o
C za použití kvalitního a k tomu určenému (bílé, barevné zboží

pracího prostředku. Povlečení pereme otočené naruby a v zapnutém stavu. Při sušení v sušičce doporučuji nízkou teplotu

a delší čas. Žehlení či mandlování (s vyjímkou krepového povlečení) provádíme znovu narub za doporučené teploty dle

příslušného ošetřovacího symbolu. 100% bavlna obvykle do 3 puntíky - max. 200
o
C.

Prostěradla - tkaná udržujeme podobně jako povlečení, úpletová (jersey a froté) - dodržujte doporučené teploty pro praní a sušení

Ručníky, osušky, předložky a župany - i ty je vhodné před prvním použitím vyprat na nízkou teplotu (40
o
C).

19 Kč

29 Kč

29 Kč

486 Kč

336 Kč

600 g 368 Kč

1 000 g 386 Kč

1 300 g 466 Kč

240 Kč

274 Kč

853 Kč

310 Kč

1 975 Kč

2 388 Kč

2 884 Kč

354 Kč

495 Kč


