


Wszys t k i e  wzo r y /p ro j ek t y  p r zeds taw ione  w  n in i e j s z ym ka ta logu  ch ron ione  sa  au to r s k im i  p rawami  ma ja t kowymi , 

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

n a r u s z e n i e  p r a w a  i  p o d l e g a  s a n k c j o m  w y n i k a j a c y m  z  u s t a w y  o  p r a w i e  a u t o r s k i m  i  p r a w a c h  p o k r e w n y c h .



Zespół Rude serdecznie zaprasza Państwa do zapoznania się z  

katalogiem na sezon jesień/zima.

W niniejszym katalogu znajdą Państwo inspirujące wzory na sukienki, tuniki oraz kurtki.

W preferowanym przez Państwa układzie raportu oraz borderu przygotowaliśmy 

wzory kwiatowe, geometryczne oraz abstrakcyjne. Katalog otwierają projekty o 

charakterze orientalnym, zwieńczają natomiast drobne wzory graficzne. 

Proponujemy kolorystykę jesienną: granaty i odcienie szarości, a także barwy 

nasycone oraz te o spokojniejszej tonacji. Elegancja wyraża się w kolorystyce czerni, 

złota i głębokiej, ciemnej czerwieni. Swoboda natomiast beżem, szarością, a także  

wykorzystaniem efektu rastra i cieniowania. 

Wykorzystanie różnorodnych faktur we wzorach doskonale uwspółcześnia druk, a 

tradycyjne, gładkie powierzchnie czynią wzór bardziej czystym i wyrazistym. 

  



KS776.1

0/0/0/0 2/8/64/0 24/31/75/9 56/68/84/68

raport dł. 120 cm szer. 92 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek



KS776.2
raport dł. 120 cm szer. 180 cm 



KS776.3

3/96/80/13 12/96/78/41 19/96/77/62 25/96/76/78

raport dł. 120 cm szer. 92 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek



KS776.4
raport dł. 120 cm szer. 85 cm 

KS776.5
raport dł. 120 cm szer. 85 cm 



KS777.1

0/0/0/0 22/29/44/0

raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek



KS777.2
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

KS777.3
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 



KS778.1

4/5/5/0 69/65/28/1 96/76/0/0 96/76/28/79

raport dł. 120 cm szer. 92 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek



KS778.2
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

KS778.3
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 



KS779.1

0/0/0/0 100/95/37/34

all over dł. 50 cm szer. 38 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

akademik jonathan



KS779.2
all over dł. 50 cm szer. 35 cm 

KS779.3
all over dł. 50 cm szer. 35 cm 



KS900.1
all over dł. 64 cm szer. 50 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek

57/11/36/6 34/58/59/32 18/76/1/0 96/95/45/95



KS900.2
all over dł. 64 cm szer. 94 cm 



KS901.1

7/6/8/0 45/41/41/3 54/50/49/12 72/69/69/68

all over dł. 50 cm szer. 37 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek



KS901.2
raport dł. 124 cm szer. 180 cm 



KS902.1

15/23/78/0 45/41/41/3 65/2/55/0 72/69/69/68

all over dł. 60 cm szer. 45 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek



KS902.2
all over dł. 60 cm szer. 42 cm 

KS902.3
all over dł. 60 cm szer. 42 cm 



KS903.1

11/16/10/0 7/11/66/3 45/26/73/30 92/64/56/51

all over dł. 56 cm szer. 43 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

akademik nurek



KS903.2
all over dł. 56 cm szer. 40 cm 

KS903.3
all over dł. 56 cm szer. 40 cm 



KS904.1

13/15/21/4 16/62/52/14 41/35/61/4 100/100/100/44

raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek



KS904.2
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

KS904.3
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 



KS905.1

0/0/0/0 4/13/3/0 26/14/39/0 100/100/100/44

raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek

0/2/74/0



KS905.2
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

KS905.3
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 



KS906.1

0/0/0/0 83/28/36/0

all over dł. 120 cm szer. 80 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

akademik dres 3

42/0/11/0 90/83/67/75



KS906.2
all over dł. 120 cm szer. 80 cm 

KS906.3
all over dł. 120 cm szer. 80 cm 



KS907.1

0/0/0/0 83/28/36/0

all over dł. 72 cm szer. 55 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

akademik yonathan

42/0/11/0 90/83/67/75



KS907.2
all over dł. 72 cm szer. 100 cm 



KS908.1

1/0/83/0 83/48/8/0

raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

akademik dres 3

73/31/74/44 10/94/68/39 100/87/21/81



KS908.2
raport dł. 120 cm szer. 160 cm 



KS909.1

1/0/83/0 59/6/46/0

border dł. 160 cm szer. 76 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

akademik dres 3

1/56/87/0 24/79/15/39 70/64/64/33



KS909.2
border dł. 200 cm szer. 160 cm 

KS909.3
all over dł. 76 cm szer. 54 cm 



KS911.1

0/0/0/0 0/4/83/2 12/42/81/0 67/39/80/0

raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek

100/100/100/0



KS911.2
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

KS911.3
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 



KS912.1

0/0/0/0 71/32/4/0

all over dł. 85 cm szer. 65 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

akademik yonathan

16/7/0/0 90/83/67/75



KS912.2
all over dł. 85 cm szer. 61 cm 

KS912.3
all over dł. 85 cm szer. 61 cm 



KS913.1

0/0/0/0 13/15/26/0 5/49/47/0 62/32/91/10

raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek

87/27/67/100



KS913.2
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

KS913.3
all over dł. 120 cm szer. 84 cm 



KS914.1

13/14/17/0 82/5/76/7 10/57/84/20 81/31/5/8

raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek

81/66/52/96



KS914.2
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

KS914.3
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 



KS915.1

55/18/93/9 82/5/76/7 10/57/84/20 81/31/5/8

raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek

100/92/1/45



KS915.2
raport dł. 120 cm szer. 85 cm 

KS915.3
all over dł. 36 cm szer. 26 cm 



KS916.1

31/39/78/12 63/44/44/9 25/77/64/18 12/79/29/19

all over dł. 34 cm szer. 26 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 nurek

65/64/63/67



KS916.2
all over dł. 34 cm szer. 24 cm 

KS916.3
all over dł. 34 cm szer. 24 cm 



KS917.1

7/9/12/0 28/10/0/0 11/48/16/0 26/75/77/5

all over dł. 30 cm szer. 23 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

marchiano prążek 

dres 3 ortalion

84/65/44/31



KS917.2
all over dł. 30 cm szer. 44 cm 



KS918.1

21/16/13/0 7/42/82/5 16/65/0/0 75/62/41/15

all over dł. 36 cm szer. 28 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

ortalion prążek 

dres 3 nurek

87/27/67/100



KS918.2
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

KS918.3
raport dł. 90 cm szer. 80 cm 



























akademik            94% PES 6% EL                         

memory             100% PES         

elana                  85% PES 15% VISC                   

marchiano           93% PES 7% EL                       

flausz                  85% PES 15% VISC                  

NAZWA SKŁAD GRAMATURA

270 g                       150 cm

270 g                       170 cm

370 g                       150 cm

210 g                       150 cm

 200g                       145 cm

prążek                 97% PES 3% EL         

ortalion pumi      100% PES                        65 g                        150 cm

 200 g                          150 cm

SZEROKOŚĆ

nurek                  95% PES 5% EL          250 g                          153 cm




