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k t ó r e  p r z y s ł u g u j a  s p ó ł c e  A J P  s p .  z  o . o .  J a k i e k o l w i e k  w y k o r z y s t a n i e  i c h  b e z  z g o d y  A J P  s p .  z  o . o .  s t a n o w i
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Zespół Rude serdecznie zaprasza Państwa do zapoznania się z najnowszym 

katalogiem na sezon letni 2017 roku.

Wzory prezentowane w katalogu są inspirowane głównie egzotycznymi motywami 

roślinnymi i zwierzęcymi. Doskonale wpisują się w obecnie panujące trendy. 

Kolorystyka jest bardzo urozmaicona: bardzo odważna, żywa i nasycona oraz 

spokojna, delikatna i subtelna. Akwarelowe plamy barwne, orientalne motywy 

podkreślają charakter i tworzą ciekawe wzornictwo. Wakacyjna tematyka przenosi nas 

atmosferą do dzikiej dżungli, na bezludne wyspy i błękitne laguny. Nasze printy 

doskonale urozmaicą wakacyjną stylizację każdej kobiety. 

 



raport dł. 114 cm szer. 80 cm 
KS727.1/2017

0/0/0/0 38/0/37/0 38/34/1/0 13/77/0/0 36/31/31/0

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 



raport dł. 114 cm szer. 80 cm 
KS727.2/2017

raport dł. 114 cm szer. 80 cm 
KS727.3/2017



raport dł. 114 cm szer. 80 cm 
KS728.1/2017

0/0/0/0 38/0/37/0 38/34/1/0 13/77/0/0 33/27/28/0

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 



raport dł. 120 cm szer. 80 cm 
KS729.1/2017

0/0/13/0 52/16/53/58 85/26/66/97

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 



raport dł. 120 cm szer. 80 cm 
KS729.2/2017

raport dł. 120 cm szer. 80 cm 
KS729.3/2017



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS730.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

9/13/14/0 44/0/24/0 33/81/4/0 31/71/85/20 60/75/66/29



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS730.2/2017

raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS730.3/2017



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS730.4/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

19/6/9/51 39/2/5/28 92/96/95/100



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS731.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

5/7/92/0 57/0/92/0 14/89/73/13 97/69/0/0 59/90/79/53



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS731.2/2017

raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS731.3/2017



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS731.4/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/26/39/0 4/91/16/0 88/0/94/0 94/89/21/27 74/80/61/41



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS732.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

50/0/63/0 0/86/64/2 0/43/100/10 57/44/0/0 100/87/21/81



all over dł. 75 cm szer. 100 cm 
KS732.2/2017



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS733.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

2/4/4/0 9/10/12/0 9/50/41/0 40/0/2/0 19/71/93/100



all over dł. 33 cm szer. 48 cm 
KS733.2/2017



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS734.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

13/8/11/0 27/0/13/0 0/89/62/1 0/52/91/8 19/71/93/100



all over dł. 60 cm szer. 41 cm 
KS734.2/2017



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS735.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

79/0/53/0 29/79/0/0 79/53/0/0 26/0/78/0 70/55/47/20



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS736.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/0/0/0 72/16/87/4 0/1/82/0 4/94/7/0 85/70/74/85



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS736.2/2017

raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS736.3/2017



all over dł. 37 cm szer. 48 cm 
KS737.2/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/0/0/0 72/16/87/4 0/1/82/0 4/94/7/0 85/70/74/85



all over dł. 34 cm szer. 48 cm 
KS737.1/2017

all over dł. 34 cm szer. 48 cm 
KS737.3/2017



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS738.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/0/0/0 9/32/13/0 9/71/55/1 9/91/47/7 72/64/66/74



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS738.2/2017

raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS738.3/2017



raport dł. 80 cm szer. 80 cm 
KS739.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/0/0/0 25/0/23/0 4/1/87/0 53/4/90/0 72/64/66/74



raport dł. 80 cm szer. 80 cm 
KS739.2/2017

raport dł. 80 cm szer. 80 cm 
KS739.3/2017



all over dł. 100 cm szer. 76 cm 
KS740.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

25/0/23/0 0/74/23/0 86/0/92/0 72/64/66/744/1/87/0



all over dł. 110 cm szer. 80 cm 
KS740.2/2017

all over dł. 32 cm szer. 26 cm 
KS740.3/2017



raport dł. 80 cm szer. 80 cm 
KS741.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/0/0/0 3/2/51/0 19/88/35/7 87/51/0/02/18/11/0



raport dł. 80 cm szer. 80 cm 
KS741.2/2017

raport dł. 80cm szer. 80 cm 
KS741.3/2017



raport dł. 78 cm szer. 60 cm 
KS742.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/0/0/0 40/6/10/0 74/25/0/010/2/8/0



raport dł. 78 cm szer. 56 cm 
KS742.2/2017

raport dł. 78 cm szer. 56 cm 
KS742.3/2017



raport dł. 78 cm szer. 60 cm 
KS743.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

3/8/11/0 0/0/81/0 19/88/35/7 87/51/0/060/4/57/0



all over dł. 58 cm szer. 41 cm 
KS743.2/2017

border 1 dł. 160 cm szer. 114 cm 
KS743.3/2017



all over dł. 24 cm szer. 19 cm 
KS744.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/10/8/0 0/78/64/0 9/98/82/27 21/100/85/600/29/24/0



raport dł. 125 cm szer. 90 cm 
KS744.2/2017

border 1 dł. 113 cm szer. 80 cm 
KS744.3/2017



all over dł. 24 cm szer. 19 cm 
KS744.4/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/0/0/0 42/38/5/0 56/53/11/7 83/80/40/1417/16/0/0



all over dł. 37 cm szer. 25 cm 
KS744.5/2017



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS745.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/0/0/0 100/86/18/66



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS745.2/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/0/0/0 100/25/6/037/0/0/0



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS745.3/2017

raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS745.4/2017



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS746.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/0/0/0 16/16/29/0



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS746.2/2017

raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS746.3/2017



raport dł. 80 cm szer. 60 cm 
KS747.1/2017

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/0/0/0 26/21/22/0



raport dł. 125 cm szer. 80 cm 
EM200.2/2017

0/0/0/0 1/5/5/0 34/16/30/41 6/5/8/0

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 



raport dł. 125 cm szer. 80 cm 
EM200.1/2017

raport dł. 125 cm szer. 80 cm 
EM200.3/2017



raport dł. 125 cm szer. 80 cm 
EM201.2/2017

0/0/0/0 0/1/14/0 0/4/67/0 34/18/86/6

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 



raport dł. 125 cm szer. 80 cm 
EM201.1/2017

raport dł. 125 cm szer. 80 cm 
EM201.3/2017



raport dł. 125 cm szer. 80 cm 
EM205.1/2017

0/0/0/0 6/2/6/0 9/21/6/0 10/89/50/6

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 



raport dł. 125 cm szer. 80 cm 
EM205.2/2017

raport dł. 125 cm szer. 80 cm 
EM205.3/2017



raport dł. 125 cm szer. 80 cm 
EM206.1/2017

4/13/4/0 7/85/21/1 53/47/51/12

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 

0/0/0/0



raport dł. 125 cm szer. 80 cm 
EM206.2/2017

raport dł. 125 cm szer. 80 cm 
EM206.3/2017



raport dł. 80 cm szer. 80 cm 
EM207.2/2017

0/1/32/0 35/33/94/18 10/85/79/11 76/69/67/44

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 



raport dł. 80 cm szer. 80 cm 
EM207.1/2017

raport dł. 80 cm szer. 80 cm 
EM207.3/2017



raport dł. 120 cm szer. 80 cm 
EM210.1/2017

9/40/13/0 16/59/14/0 46/37/13/0 74/65/65/37

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 



raport dł. 120 cm szer. 80 cm 
EM210.2/2017

raport dł. 120 cm szer. 80 cm 
EM210.3/2017



raport dł. 120 cm szer. 80 cm 
EM211.1/2017

0/0/0/0 15/32/0/0 47/93/59/42 86/86/86/28

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

yola satyna yenu 

yonathan marchiano 



raport dł. 120 cm szer. 80 cm 
EM211.2/2017

raport dł. 120 cm szer. 80 cm 
Em211.3/2017



marcelina            90% PES 10% EL                         

yonathan             98% PES 2%EL         

marchiano          93% PES 7% EL                  

yola                    90% PES 10% EL                       

yenu                   97% PES 3% EL                  

NAZWA SKŁAD GRAMATURA SZEROKOSĆ

190 g                       150 cm

210 g                       150 cm

  90 g                       145 cm

  55 g                       145 cm

130 g                       152 cm




