


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 .



Najnowszy katalog French Terry zawiera propozycje wzorów o przeznaczeniu na 

odzież sportową. Zespół Rude przygotował zestawy projektów idealnych aby 

podkreślić indywidualny styl każdej marki.

Podstawą oraz inspiracją do zbudowania wzorów była faktura dzianin pętelkowych 

french terry. Różnego rodzaju struktury tzw. tkanin melanżowych posłużyły jako tło dla 

poszczególnych wzorów dodając im sportowego szyku oraz głębi. Trendy must have 

które znajdą Państwo w poniższym katalogu to camouflage, small digital print, motywy 

stricte abstrakcyjne, a także roślinne.

Nasze materiały french terry są rozciągliwe, mają odpowiednią przepuszczalność 

powietrza, a więc zapewniają komfort niezbędny dla osób prowadzących aktywny 

tryb życia. We wzorach dominują kolory monochromatyczne, odcienie czerni, 

granatu, brązu, ciemnej zieleni, mocne barwy wprowadzamy w ilości śladowej, 

głównie w przypadku kwiatów egzotycznych.



KS706.1/2017

0/0/0/0

s
ig

n

28/7/41/0 65/15/74/2 92/37/82/27 0/0/0/100

all over dł. 48 cm szer. 38 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5



KS706.2/2017
all over dł. 48 cm szer. 70 cm 



KS706.3/2017

0/0/0/0

s
ig

n

37/29/29/2 7/41/14/0 27/79/60/9 0/0/0/100

all over dł. 48 cm szer. 38 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5



KS707.1/2017

17/38/4/0

s
ig

n

37/29/29/2 72/2/84/0 5/69/80/6 0/0/0/100

all over dł. 50 cm szer. 38 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5



KS707.2/2017
all over dł. 50 cm szer. 72 cm 



s
ig

n

KS707.3/2017

40/84/0/037/29/29/2 4/11/78/2 4/91/79/13 0/0/0/100

all over dł. 50 cm szer. 38 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5



s
ig

nKS708.1/2017

63/9/73/927/7/40/1 79/27/76/9 92/37/82/27 84/25/80/91

all over dł. 48 cm szer. 37 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5



KS708.2/2017
all over dł. 48 cm szer. 70 cm 



s
ig

nKS709.1/2017

76/36/0/00/0/0/0 87/27/67/100

all over dł. 46 cm szer. 35 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5



KS709.2/2017
all over dł. 46 cm szer. 33 cm 

KS709.3/2017
all over dł. 46 cm szer. 33 cm 



s
ig

nKS710.1/2017

24/19/20/09/7/8/0 53/46/47/9

all over dł. 19 cm szer. 15 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5



KS710.2/2017
all over dł. 39 cm szer. 28 cm 

KS710.3/2017
all over dł. 62 cm szer. 45 cm 



s
ig

nKS711.1/2017
all over dł. 19 cm szer. 15 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

69/37/30/89/5/4/1 93/13/15/17 77/56/52/92



KS711.2/2017
all over dł. 19 cm szer. 27 cm 



KS712.1/2017
all over dł. 40 cm szer. 31 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

24/19/19/10/0/0/0 43/36/35/4 77/56/52/92

s
ig

n



KS712.2/2017
all over dł. 28 cm szer. 27 cm 

KS712.3/2017
all over dł. 38 cm szer. 27 cm 



KS714.1/2017
all over dł. 29 cm szer. 22 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

27/18/13/00/0/0/0 100/53/21/81

s
ig

n



KS714.2/2017
all over dł. 29 cm szer. 21 cm 

KS714.3/2017
all over dł. 29 cm szer. 21 cm 



KS715.1/2017
all over dł. 24 cm szer. 19 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

51/51/51/1130/30/30/0 56/60/57/54

s
ig

n



KS715.2/2017
all over dł. 24 cm szer. 17 cm 

KS715.3/2017
all over dł. 24 cm szer. 17 cm 



KS716.1/2017
all over dł. 26 cm szer. 20 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

65/55/0/011/10/1/4 91/81/7/82

s
ig

n



KS716.2/2017
all over dł. 26 cm szer. 38 cm 



s
ig

nKS716.3/2017
raport dł. 120 cm szer. 91 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

46/32/13/00/0/0/0 44/66/64/85



KS717.1/2017
all over dł. 100 cm szer. 76 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

22/17/17/00/0/0/0 69/60/60/35

s
ig

n



KS717.2/2017
all over dł. 100 cm szer. 71 cm 

KS717.3/2017
all over dł. 50 cm szer. 35 cm 



KS718.1/2017
all over dł. 69 cm szer. 53 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

0/3/27/024/18/18/0 7/55/13/0 4/71/51/2 59/31/69/9

s
ig

n



KS718.2/2017
all over dł. 69 cm szer. 49 cm 

KS718.3/2017
all over dł. 69 cm szer. 49 cm 



KS718.4/2017
all over dł. 69 cm szer. 100 cm 



KS719.1/2017
all over dł. 24 cm szer. 19 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

0/46/11/00/0/0/0 77/0/0/0 6/16/87/13 100/87/21/81

s
ig

n



KS719.2/2017
all over dł. 24 cm szer. 19 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

19/6/0/00/0/0/0 36/15/6/0 10/10/10/10 76/76/76/13

s
ig

n



KS719.3/2017
all over dł. 24 cm szer. 19 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

44/36/64/53/5/16/0 61/51/80/25 25/38/7/63 52/44/42/91

s
ig

n



s
ig

n

KS720.1/2017
all over dł. 92 cm szer. 70 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

16/11/11/00/0/0/0 41/32/32/4 2/27/73/0 58/65/76/71



KS721.1/2017
all over dł. 86 cm szer. 66 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

16/11/11/0 20/62/31/0 83/40/5/0 84/41/95/362/18/73/0



KS721.2/2017
all over dł. 86 cm szer. 62 cm 

KS721.3/2017
all over dł. 86 cm szer. 62 cm 



KS722.1/2017
all over dł. 44 cm szer. 33 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

0/0/0/0 31/25/25/2 16/94/74/27 82/87/80/352/18/73/0



KS722.2/2017
all over dł. 53 cm szer. 38 cm 

KS722.3/2017
all over dł. 38 cm szer. 53 cm 



KS723.1/2017
all over dł. 20 cm szer. 15 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

0/0/0/0 50/28/0/0



KS723.2/2017
all over dł. 19 cm szer. 13 cm 

KS723.3/2017
all over dł. 19 cm szer. 13 cm 



KS724.1/2017
all over dł. 20 cm szer. 15 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

16/17/16/2 58/60/58/54 67/62/60/6460/60/60/1



KS725.1/2017
all over dł. 32 cm szer. 24 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

7/17/20/0 56/65/68/1 89/95/96/1535/43/45/2



KS725.2/2017
all over dł. 32 cm szer. 23 cm 

KS725.3/2017
all over dł. 32 cm szer. 23 cm 



KS725.4/2017
all over dł. 32 cm szer. 24 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

16/14/3/9 70/61/13/38 93/81/18/5133/28/6/18



KS725.5/2017
all over dł. 32 cm szer. 24 cm 



KS726.1/2017
all over dł. 51 cm szer. 39 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

0/0/0/0 43/38/41/75 100/100/100/10059/59/51/16



KS726.2/2017
all over dł. 51 cm szer. 36 cm 

KS726.3/2017
all over dł. 51 cm szer. 36 cm 



KS726.4/2017
all over dł. 51 cm szer. 39 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 pq 1917/12 

elana 190g pq 2153/4

dres 3/co pq 2153/5

0/0/0/0 70/79/22/25 88/64/15/6251/32/8/31



































































































97% PES. 3% EL.                

NAZWA SKŁAD GRAMATURA SZEROKOSĆ

300 g                       155 cm

190 g                       160 cm

280 g                       160 cm

dres 3 

elana 190g 

dres 3/co 

pq 1917/12 

pq 2153/5

85% PES. 15% VISC.                

94% ELANOBAW. 6% EL.               

70% CO. 30% PES.                240 g                       160 cm

50% CO. 50% PES.               320 g                       175 cm

sandwich 60% CO. 40% PES.               200 g                       160 cm

jeans 69% CO. 38% PES. 3%EL               190 g                       145 cm

satynobaw. 20% CO. 80% PES.               280 g                       150 cm




