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Kurtki softshell

Softshell jackets

Nadruk : indywidualny sublimacja full color wg projektu klienta .
Materiał: Najnowszej technologii tkanina oddychająca typu SOFTSHELL. 
Tkanina zewnętrzna – 100% polyester 
Tkanina wewnętrzna – polar microfleece antipilling 
- Gramatura: 350g

Printing : individual full color sublimation - according to client's design.
Material: The latest technology : breathable fabric type SOFTSHELL.
Outer fabric - 100% polyester
Inner fabric - Fleece ( microfleece antipilling )
- Weight: 350g
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Backpack

Backpack

Nadruk: sublimacja full color wg indywidualnego projektu.
Materiał: poliester gramatura 190g, wodoodporny z apreturą.
Bezpieczeństwo: elementy odblaskowe na życzenie klienta
Rozmiar: standardowy 33× 40 cm

Printing: full color sublimation - according to client's design.
Material: polyester, weight 190g, waterproof. 
Safety: the possibility of using reflective elements for increased safety.
Size: standard 33× 40 cm



Ręczniki szybkoschnące

Quick-drying towels

Materiał : mikrofibra  
Rozmiary : 30 x 50 cm , 50 x 100 cm, 70 x 140 cm – lub wg potrzeb
Gramatura: 210 g
Znakowanie : nadruk sublimacja full color

Material: microfiber
Sizes: 30 x 50 cm, 50 x 100 cm, 70 x 140 cm - or as needed
Weight : 210 g/m2
Printing: sublimation full color
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Materiał : mikrofibra pętelkowa
Rozmiary : 30 x 50 cm, 50 x 100 cm, 70 x 140 cm – lub wg potrzeb
Gramatura: 210 g
Znakowanie : nadruk sublimacja full color

Material : looped microfiber
Sizes : 30 x 50 cm, 50 x 100 cm, 70 x 140 cm - or as needed
Weight : 210 g/m2
Printing : sublimation full color

Ręczniki Dry

Dry towels

Ręczniki hybrydowe

Hybrid towels

Materiał : hybrydowy, wewnętrzna strona bawełna, zewnętrzna strona mikrofibra welurowa
Gramatura: 340 g
Rozmiary : 30 x 50 cm, 50 x 100 cm, 70 x 140 - lub wg potrzeb

Material: inner fabric - cotton, outer fabric - velor microfibre;
Weight : 400 g/m2
Sizes : 30 x 50 cm, 50 x 100 cm, 70 x 140 - or as required
Printing : sublimation full color
 



Torby plażowe i na zakupy

Beach bags

Nadruk: sublimacja full color wg indywidualnego projektu klienta.
Rozmiar: klasyczny 37× 50 cm lub indywidualny wg zapotrzebowania.
Materiał: poliester
Uchwyt: sznur bawełniany lub poliestrowy, pasek materiałowy spójny z grafiką.

Printing: Full color sublimation according to individual customer's design.
Size: classic 37 ×  50 cm or individual according to your needs.
Material: polyester
Handle: cotton or polyester cord, material stripe consistent with graphics.
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Parawany medyczne

Medical Screen

Nadruk: sublimacja full color wg projektu klienta .
Materiał: poliester gramatura 160 g.
Rozmiar klasyczny: 98× 137 cm lub indywidualny wg projektu klienta.
W górnej części tunel, w dolnej troczki bawełniane.

Printing: full color sublimation according to client's design.
Material: polyester Weight 160 g.
Classic size: 98× 137 cm or individual according to customer design.
In the upper part of the screen - tunnel, in the bottom cotton shorts

Czepki medyczne

Medical Screen

Nadruk: sublimacja full color wg indywidualnego projektu klienta.
Materiał: poliester 120g, mieszanka poliester 65% + bawełna 35%.
Doskonałe parametry przepuszczalności powietrza 
w wewnętrznej stronie wszyty napotnik.

Printing: Full color sublimation according to individual customer's design.
Material: polyester 120g, polyester blend 65% + cotton 35%.
Excellent air permeability parameters.



Skrobaczki samochodowe

Ice Scraper

Nadruk: sublimacja full color wg indywidualnego projektu.
Materiał zewnętrzny: poliester gramatura 120 g
Materiał zewnętrzny: polar gramatura 180 g

Printing: full color sublimation according to individual design.
Outer material: polyester, weight 120 g
Inner material: fleece lining,  weights 180 g

Gąbki

Sponges

Materiał: (ircha syntetyczna/mikrofibra) chłonna i trwała,
doskonała do ściągania wilgoci z zaparowanych szyb jak i mycia.
Skład: ircha syntetyczna 80% wiskoza, 20% polipropylen, mikrofibra 5%. 
Chłonność wody: 470%, można prać w pralce w 60 stopni Celcjusza.

Material: (synthetic dye / microfiber) absorbent and durable,excellent for 
removing moisture from frosted glass and washing.
Composition: 80% viscose rayon, 20% polypropylene, microfiber 5%.
Water Absorption: 470%. Sponge can be washed in in 60 degrees Celsius.
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Poduszki

Pillows

Nadruk: sublimacja full color wg projektu klienta.
Materiał: poliester z elastanem gramatura 120 g, mikrofibra gramatura 120 g
Rozmiar: 30x30 cm, 40x40 cm (możliwość modyfikacji wg potrzeb klienta)

Printing: full color sublimation according to client's design.
Material: polyester with elastane, weight 120 g, microfiber weight 120 g
Size: 30x30 cm, 40x40 cm (customizable according to customer's needs)

Ręczniki Bawełniane

Cotton towels

Materiał : bawełna 100 %
Rozmiary : 30 x 50 cm, 50 x 100 cm, 70 x 140 cm, 80 x 160 cm
Gramatura : 450 g, 500 g, 550 g
Znakowanie : haft komputerowy

Material : 100% cotton
Sizes : 30 x 50 cm, 50 x 100 cm, 70 x 140 cm, 80 x 160 cm
Weight : 450, 500, 550 g/m2
Personalization: computer embroidery



Parawany plażowe

Windbreaker

Nadruk: sublimacja full color wg indywidualnego projektu klienta.
Materiał: poliester 160 g
Wymiar: jeden bryt 75x100 cm (ilość brytów - 4,5,6)
Paliki: drzewo sosnowe.

Printing: Full color sublimation according to individual customer's design.
Material: polyester, weight 160 g
Dimension: one panel 75x100 cm (number of panels - 4,5,6)
Pickets: pine tree.

Fartuch Techniczny

Technical Apron

 
Nadruk: sublimacja full color wg indywidualnego projektu.
Materiał: poliester gramatura 190 g lub 210g, 
powlekany apreturą wodoodporną.
Wykończenie: lamówka bawełniana lub paski spójne z grafiką.

Technical apron, made of 100 % polyester, 190g, 210g, size 140 x 88, 
Waterproof. All edges are professionally hemmed for longevity.
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Kocyki dziecięce i koce

Baby blankets and blankets

Nadruk: sublimacja full color wg projektu klienta.
Materiał: minky + mikrofibra, minky poliester z elastanem.
Rozmiar: 70 x 100 cm

Printing: full color sublimation according to client's design.
Material: minky + microfiber, minky + polyester with elastane.
Size: 70 x 100 cm

Śliniaki

Bibs

Nadruk: sublimacja full color wg indywidualnego projektu klienta.
Materiał: poliester gramatura 135 g/m wodoodporny z apreturą.
Wzór: dowolny wg projektu.

Printing: Full color sublimation according to individual customer's design.
Material: polyester weight 135g, waterproof with finish.
Pattern: any according to design.



Łapki i rękawice kuchenne

Oven gloves

Nadruk: sublimacja full color.
Materiał: poliester, 
Obszycie: lamówka bawełniana,
Wypełnienie: termoizolacyjne z włókniny poliestrowej.

Printing: full color sublimation.
Material: polyester,
Sewing: cotton trimming,
Filling: insulating polyester nonwoven fabric.

Poduszki turystyczne

Travel pillow 

Nadruk: sublimacyjny full color wg indywidualnego projektu.
Materiał: mikrofibra 205 g
Wypełniona granulkami poliestrowymi.

Printing: sublimation full color
Material: microfiber, weight 205g, filled with polyester granules.



12-13

Etui na walizkę

Suitcase cover

Materiał : poliester 80 % , elastan 20 %
Rozmiary : S, M, L, XL
Gramatura 150 g
Znakowanie : nadruk sublimacja full color

Material: 80% polyester, 20% elastane
Sizes: S, M, L, XL
Weight : 150 g/m2
Printing : sublimation full color

Koc polarowy

Fleece blanket

Materiał : poliester 100 %
Gramatura 300 g
Rozmiary : 100 x 150 cm, 150 x 180 cm, lub dowolny
Nadruk sublimacja full color lub haft komputerowy

Material : polyester 100%
Weight : 300 g/m2
Sizes : 100 x 150 cm, 150 x 180 cm, or any other
Personalization : full color sublimation imprint or computer embroidery



Fartuchy kuchenne

Nadruk: sublimacja full color wg indywidualnego projektu.
Materiał: poliester gramatura 140 g.
Wykończenie: lamówka bawełniana lub paski spójne z grafiką.

Printing: full color sublimation according to individual design.
Material: polyester weight 140 g.
Finish: cotton trimming or stripes consistent with graphics.

Kitchen Aprons
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Płaszcz Kąpielowy

Bathrobe

Materiał : hybrydowy, wewnętrzna strona bawełna, zewnętrzna strona mikrofibra welurowa
Gramatura 320 g
Znakowanie : nadruk sublimacja full color

Material: inner fabric - cotton, outer fabric- velor microfibre
Weight 320 g/m2
Printing : sublimation full color

Bluza medyczna

Medical Apron

 
Materiał : poliester 70%, bawełna 30 %
Znakowanie : nadruk sublimacja full color
Rozmiary : S, M, L, XL

 
Material : 70% polyester, 30% cotton
Printing : Sublimation full color
Sizes: S, M, L, XL
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Zakład Produkcyjny
Westerplatte 48

58-100 Świdnica
nadrukisublimacyjne@ctmgroup.pl

tel : +48 519 188 182
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