


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 2017/18.

Kolekcja zamieszczona w katalogu 36 przedstawia niezwykle zróżnicowane projekty 

tkanin wykonane przez trzy projektantki. Wzory powstały z myślą o modzie jesiennej w 

oparciu o aktualne trendy kolorystyczne i wzornicze. Główna tematyka to geometria i 

projekty przestrzenne oraz inspiracje naturą. Uwaga skoncentrowana jest na kratach 

oraz kratach w połączeniu z motywami roślinnymi. Elementy linearne i roślinne 

przenikają się. Różnorodna kolorystyka sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. 

Elementy geometryczne występują w wielu układach i wariantach kolorystycznych. 

Kolekcja pełna jest skrajności, rezygnuje z wyznaczania jednego nurtu, a liczne 

sprzeczności stają się wzajemną siłą napędową. Jeden trend zaprzecza drugiemu co 

znakomicie podkreśla bogactwo wzorów. 



MC717.1
raport dł. 120 cm szer. 92 cm 

31/82/5513 3/55/80/4 76/64/66/73 24/19/20/0 45/0/22/0

s
ig

n

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 

flausz prążek 

ortalion 



MC717.2   MC717.3   
raport dł. 120 cm szer. 86 cm raport dł. 120 cm szer. 86 cm 



s
ig

n

MC719.1
raport dł. 120 cm szer. 92 cm 

100/87/21/81 84/83/0/0 13/38/21/0 56/45/46/9 75/62/56/25

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 

flausz prążek 

ortalion 



MC719.2   MC719.3   
raport dł. 120 cm szer. 86 cm raport dł. 120 cm szer. 86 cm 



MC706.1
border 2

proponowana tkanina/dzianina

 

87/27/67/100

propozycja zastosowania

 

s
ig

n

24/60/68/67 35/65/83/26 9/27/32/27 0/7/9/0

dł. 210 cm szer. 160 cm 

dres 3 

flausz prążek 

ortalion 



MC706.2   MC706.3   
border 2 dł. 223 cm szer. 160 cm border 2 dł. 223 cm szer. 160 cm 



MC710.1
raport dł. 120 cm szer. 91 cm 

s
ig

n

87/27/67/100 12/82/0/0 0/0/0/0 9/7/7/2 38/32/32/0

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 

flausz prążek 

ortalion 



MC710.2   
raport dł. 120 cm szer. 86 cm 

MC710.3   
raport dł. 120 cm szer. 86 cm 



MC708.1
raport dł. 120 cm szer. 92 cm 

87/27/67/100 69/63/63/34 50/44/44/9 10/7/9/0 4/18/71/0

s
ig

n

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 

flausz prążek 

ortalion 



MC708.2 MC708.3   
raport dł. 120 cm szer. 86 cm raport dł. 120 cm szer. 86 cm 



MC705.1
raport dł. 120 cm szer. 92 cm 

40/0/24/0 32/4/0/0 0/42/8/0 0/0/0/0

s
ig

n

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 

flausz prążek 

ortalion 



MC705.2 MC705.3   
raport dł. 120 cm szer. 86 cm raport dł. 120 cm szer. 86 cm 



MC712.1
raport dł. 120 cm szer. 92 cm 

87/27/67/100 67/59/60/36 51/44/44/9 31/26/27/0 2/20/91/1

s
ig

n

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 

flausz prążek 

ortalion 



MC712.2 MC712.3   
raport dł. 120 cm szer. 86 cm raport dł. 120 cm szer. 86 cm 



MC720.1
all over dł. 30 cm szer. 24 cm 

87/27/67/100 66/65/64/30 0/0/0/0 11/39/0/0

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

dres 3 

flausz prążek 

ortalion 

s
ig

n



MC720.2 MC720.3   
all over dł. 30 cm szer. 21 cm all over dł. 30 cm szer. 21 cm 



EM236.1

0/0/0/0

s
ig

n

44/45/83/16 0/5/67/0 6/19/84/0 100/87/21/81

dł. 56 cm szer. 40 cm all over

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM236.3   
all over dł. 56 cm szer. 40 cm all over dł. 56 cm szer. 40 cm 
EM236.2



EM227.1

0/0/0/0

s
ig

n

46/39/36/32 82/62/44/18

dł. 125 cm szer. 96 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

akademik pq 1917 

elana 270g marchiano 

raport



EM227.4   
raport dł. 125 cm szer. 90 cm raport dł. 125 cm szer. 90 cm 
EM227.3



EM237.1

0/9/33/0

s
ig

n

44/45/83/16 3/53/84/5 58/40/69/13 68/71/70/41

dł. 45 cm szer. 35 cm all over

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM237.3   
all over dł. 45 cm szer. 33 cm all over dł. 45 cm szer. 33 cm 
EM237.2



EM238.3

s
ig

n

0/25/38/0 2/69/82/4 59/42/81/21 99/50/69/36

dł. 26 cm szer. 20 cm all over

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM238.1   
all over dł. 26 cm szer. 19 cm all over dł. 26 cm szer. 19 cm 
EM238.2



EM239.1

s
ig

n

14/9/55/0 49/36/77/13 54/28/93/21 73/50/100/54

dł. 120 cm szer. 92 cm all over

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM239.4   
all over dł. 120 cm szer. 86 cm all over dł. 120 cm szer. 86 cm 
EM239.2



EM240.1

0/0/0/0

s
ig

n

5/6/19/0 9/19/4/0 46/37/23/6 66/51/25/9

dł. 20 cm szer. 15 cm all over

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM240.4   
all over dł. 20 cm szer. 14 cm all over dł. 20 cm szer. 14 cm 
EM240.2



EM241.1

s
ig

n

21/0/6/0 36/7/7/0 48/21/7/5 84/62/10/20

dł. 20 cm szer. 15 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

akademik pq 1917 

elana 270g marchiano 

all over



EM241.3   
all over dł. 20 cm szer. 14 cm all over dł. 20 cm szer. 14 cm 
EM241.2



EM242.1

s
ig

n

1/5/1/0 13/81/47/3 29/31/90/14 30/28/49/0

dł. 63 cm szer. 48 cm all over

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM242.3   
all over dł. 63 cm szer. 45 cm all over dł. 63 cm szer. 45 cm 
EM242.2



EM243.1

s
ig

n

11/13/40/0 13/19/89/3 74/46/0/0 56/55/96/44

dł. 20 cm szer. 15 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

akademik pq 1917 

elana 270g marchiano 

all over





EM244.1

s
ig

n

3/2/1/0 75/51/68/86

dł. 20 cm szer. 15 cm all over

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM244.3/   
all over dł. 20 cm szer. 14 cm all over dł. 20 cm szer. 14 cm 
EM244.2



EM245.1

s
ig

n

dł. 31 cm szer. 24 cm all over

7/4/0/0 64/44/13/1 78/52/0/0 96/81/0/0

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM245.3   
all over dł. 31 cm szer. 22 cm all over dł. 31 cm szer. 22 cm 
EM245.2



EM246.1

s
ig

n

dł. 39 cm szer. 30 cm all over

27/0/9/0 57/0/27/0 52/44/31/4 96/81/0/0

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM246.5   
all over dł. 31 cm szer. 22 cm all over dł. 31 cm szer. 22 cm 
EM246.4



EM247.1

s
ig

n

dł. 120 cm szer. 92 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

akademik pq 1917 

elana 270g marchiano 

raport

0/0/0/0 20/15/16/0 69/18/33/0



EM247.3   
raport dł. 120 cm szer. 86 cm raport dł. 120 cm szer. 86 cm 
EM247.2



EM248.1

s
ig

n

dł. 120 cm szer. 92 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

akademik pq 1917 

elana 270g marchiano 

raport

26/0/8/0 57/0/27/0 35/9/11/0 77/51/52/14



EM248.3   
raport dł. 120 cm szer. 86 cm raport dł. 120 cm szer. 86 cm 
EM248.2



EM249.3

s
ig

n

dł. 120 cm szer. 92 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

akademik pq 1917 

elana 270g marchiano 

raport

13/21/0/0 23/21/0/0 46/32/0/0 63/43/0/0



EM249.4   
raport dł. 120 cm szer. 86 cm raport dł. 120 cm szer. 86 cm 
EM249.2



EM250.1

s
ig

n

dł. 22 cm szer. 17 cm all over

0/0/0/0 10/81/56/4 27/86/62/18

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM250.3   
all over dł. 22 cm szer. 16 cm all over dł. 22 cm szer. 16 cm 
EM250.2



EM251.1/2017

s
ig

n

dł. 50 cm szer. 38 cm all over

0/0/0/0 71/16/45/0 87/27/67/100

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM251.3   
all over dł. 50 cm szer. 36 cm all over dł. 50 cm szer. 36 cm 
EM251.2



EM252.1

s
ig

n

dł. 20 cm szer. 15 cm all over

0/0/13/0 41/42/62/9 82/41/63/94

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM252.3   
all over dł. 20 cm szer. 14 cm all over dł. 20 cm szer. 14 cm 
EM252.2



EM253.1

s
ig

n

dł. 120 cm szer. 92 cm 

proponowana tkanina/dzianina

 

propozycja zastosowania

 

akademik pq 1917 

elana 270g marchiano 

raport

0/0/0/0 41/10/7/0 80/38/27/1



EM253.3   
raport dł. 120 cm szer. 85 cm raport dł. 120 cm szer. 85 cm 
EM253.2



EM254.1

s
ig

n

dł. 120 cm szer. 92 cm raport

1/1/1/0 20/1/0/0 41/10/7/0 91/64/53/44

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 





EM255.1

s
ig

n

dł. 36 cm szer. 28 cm all over

34/28/29/0 1/4/85/0 1/84/67/2 91/64/53/44

propozycja zastosowania

 

ortalion dres-3 

flausz prążek 

proponowana tkanina/dzianina

 



EM255.3   
all over dł. 36 cm szer. 26 cm all over dł. 36 cm szer. 26 cm 
EM255.2





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




