


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 .

W za leżnośc i  od  typu  i  us taw ień  mon i tora ,  ko lo r y  pr zeds taw ione  w ka ta logu ,  mogą s ię  różn ić  od  r zeczywis tych .



Zespół Rude serdecznie zaprasza Państwa do zapoznania się z  

katalogiem pt. „TEXTURES”.

Nowy katalog, który mają Państwo przed sobą prezentuje kolekcję tkanin inspirowaną 

bogactwem faktur i struktur różnych wyrobów włókienniczych.

Potrzeba naturalnego wyglądu wpływa na poszukiwanie inspiracji w świecie dzianin.

W niniejszym katalogu ważniejszy od koloru staje się wzór i surowiec. Dzianiny, tkaniny, 

koronki, sploty, hafty, tweedy, filce i różnorodne aplikacje budują klimat całej kolekcji.  

Zabawa fakturą, wzorem i skalą daje ciekawe efekty wizualne. Struktura łatwo daje się 

uchwycić wzrokiem i wyraźnie działa na nasze zmysły. Mięsiste i puszyste dzianiny, 

drapowania, widoczne oczka lewe i prawe, warkocze robione na drutach, wzory 

szydełkowe czy haftowane - wszystko to sprawia, że mamy ochotę zatopić się w tych 

przytulnych materiałach.  



KS944.1
all over dł. 130 cm szer. 100 cm 

48/23/16/0 68/35/20/0 82/45/22/2 99/74/33/36

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik



KS944.2
all over dł. 18 cm szer. 13 cm 

KS944.3
all over dł. 18 cm szer. 13 cm 



KS945.1
all over dł. 61 cm szer. 46 cm 

20/16/16/0 33/31/39/0 50/53/69/11 62/60/71/19

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik



KS945.2
all over dł. 61 cm szer. 44 cm 

KS945.3
all over dł. 61 cm szer. 44 cm 



KS946.1
all over dł.80 cm szer. 61 cm 

15/3/0/0 28/18/20/0 50/55/67/19 46/68/80/89

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik



KS946.2
all over dł.80 cm szer. 57 cm 

KS946.3
all over dł.113 cm szer. 80 cm 



KS947.1
all over dł.38 cm szer. 28 cm 

0/0/0/0 50/8/60/0 41/53/0/0 78/53/58/92

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

48/55/51/12



KS947.2
all over dł.19 cm szer. 13 cm 

KS947.3
all over dł.19 cm szer. 13 cm 



KS948.1
all over dł.25 cm szer. 19 cm 

24/21/24/0 19/90/81/18 78/64/22/5 78/53/58/92

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

44/76/92/46



KS948.2
all over dł.19 cm szer. 13 cm 

KS948.3
all over dł.30 cm szer. 21 cm 



KS949.1
all over dł.53 cm szer. 40 cm 

0/0/0/0 15/58/80/9 2/97/75/11 85/71/30/15

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

71/12/44/0



KS949.2
all over dł.38 cm szer. 53 cm 

KS949.3
all over dł.38 cm szer. 53 cm 



KS950.1
raport dł.120 cm szer. 91 cm 

13/9/12/0 31/25/27/0 32/0/40/0 35/91/58/27

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

67/40/72/13



KS950.2
raport dł.120 cm szer. 85 cm 

KS950.3
all over dł.40 cm szer. 28 cm 



KS951.1
all over dł.33 cm szer. 25 cm 

13/11/12/0 19/82/40/0 14/22/76/2 86/67/44/83

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

78/89/13/20



KS951.2
all over dł.19 cm szer. 13 cm 

KS951.3
all over dł.19 cm szer. 13 cm 



KS951.4
all over dł. 20 cm szer. 15 cm 

0/0/0/0 38/27/18/0 54/4/15/0 95/75/36/76

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

86/60/28/11



KS951.5
all over dł. 19 cm szer. 13 cm 

KS951.6
all over dł. 33 cm szer. 23 cm 



KS952.1
all over dł. 40 cm szer. 30 cm 

0/0/0/0 14/56/97/17 62/62/0/0 21/100/82/79

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

17/91/54/12



KS952.2
all over dł. 40 cm szer. 27 cm 

KS952.3
all over dł. 31 cm szer. 22 cm 



KS953.1
all over dł. 41 cm szer. 31 cm 

9/2/9/0 20/9/0/0 5/57/37/0 100/53/24/26

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

39/91/71/20



KS953.2
raport dł. 120 cm szer. 85 cm 

KS953.3
raport dł. 120 cm szer. 85 cm 



KS954.1
raport dł. 120 cm szer. 91 cm 

40/0/28/0 42/81/0/0 3/36/82/4 100/87/21/81

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

1/85/69/1



KS954.2
all over dł. 56 cm szer. 40 cm 

KS954.3
all over dł. 56 cm szer. 40 cm 



KS955.1
all over dł. 34 cm szer. 26 cm 

74/0/33/0 11/20/90/0 91/38/91/11 98/66/0/0

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

6/99/89/33



KS955.2
all over dł. 34 cm szer. 24 cm 

KS955.3
all over dł. 34 cm szer. 24 cm 



KS956.1
border jednostronny dł. 60 cm szer.46 cm 

16/2/1/0 37/14/13/0 70/40/31/0

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

87/67/60/42



KS956.2
all over dł. 19 cm szer.13 cm 

KS956.3
all over dł. 19 cm szer.13 cm 



KS957.1
border jednostronny dł. 80 cm szer. 60 cm 

2/4/6/0 8/15/13/0 27/52/47/2

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

63/83/71/60



KS957.2
all over dł. 19 cm szer. 27 cm 



KS958.2
raport dł. 120 cm szer. 80 cm 

0/0/0/0 63/42/0/0 93/76/11/22

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

97/86/24/70



KS958.1
border jednostronny dł. 110 cm szer. 160 cm 



KS959.1
all over dł. 20 cm szer. 15 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

21/90/29/29 78/22/53/0 59/1/9/0 29/12/72/394/88/9/13



KS959.2
all over dł. 19 cm szer. 27 cm 



KS960.1
all over dł. 20 cm szer. 15 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

13/16/23/0 6/68/81/5 74/16/32/0 29/12/72/339/55/74/15



KS960.2
all over dł. 19 cm szer. 13 cm 

KS960.3
all over dł. 19 cm szer. 13 cm 



KS960.4
all over dł. 20 cm szer. 15 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

7/7/7/0 20/27/11/0 36/67/22/1 10/17/41/028/61/89/23



KS960.5
all over dł. 19 cm szer. 13 cm 

KS960.6
all over dł. 19 cm szer. 13 cm 



KS961.1
all over dł. 44 cm szer. 34 cm 

0/0/0/0 73/17/13/0 81/32/31/1

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik

89/55/29/9



KS961.2
all over dł. 44 cm szer. 31 cm 

KS961.3
all over dł. 44 cm szer. 31 cm 



KS962.1
raport dł. 120 cm szer. 91 cm 

9/12/11/0 53/47/47/13

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3co 

marchiano prążek 

akademik



KS962.2
all over dł. 70 cm szer. 100 cm 























































akademik            94% PES 6% EL                         

marchiano           93% PES 7% EL                       

flausz                  85% PES 15% VISC                  

NAZWA SKŁAD GRAMATURA

270 g                       150 cm

370 g                       150 cm

210 g                       150 cm

prążek                 97% PES 3% EL         

ortalion pumi      100% PES                        65 g                        150 cm

 200 g                        150 cm

SZEROKOŚĆ

dres 3 / co           70% CO 30% PES         240 g                        160 cm




