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ZDRAVOTNICTVÍ

EKOTEXTILIE

Obvazový materiál, tampony, vata

Biodegradabilní textilie

Povlaky a přikrývky

Filtrace vody, vzduchu

Speciální textilní výrobky
Textilie pro běžnou potřebu zdravotnických
zařízení
Textilie pro jednorázové použití

Ochranné textilie proti hluku
Separační textilie

Zdravotnické oděvy
Další:

Textilie na ochranu proti erozi
Textilie na ochranu před nebezpečnými
látkami
Textilie pro likvidaci ropných havárií
Další:

PRACOVNÍ ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY

DOPRAVA

Ochranné oděvy pro speciální prostředí

Filtrace

Ochranné oděvy proti chladu, dešti, větru

Izolace proti zvuku, teplu, chladu

Ochranné oděvy proti vysokým teplotám

Koberce a podlahové krytiny

Ochranné vybavení pro chemické provozy

Lana, sítě

Oděvy do chladírenských provozů
Pracovní a ochranné rukavice, ponožky,
pokrývky hlavy apod.
Pracovní oděvy pro standardní podmínky
Textilie na ochranu před radiací vybavení pro
záchrannou službu
Vybavení pro záchrannou službu

Padáky, balóny

Textilní výztužné protézy

Záchranné vesta, pásy apod.
Další:

Plachtoviny
Potahové, čalounické, závěsové textilie
Textilní armovací materiály
Velkoobjemové vaky
Záchranné čluny, pásy, vesty
Další:

OCHRANNÉ TEXTILIE

BYTOVÉ TEXTILIE

Ochranné oděvy pro speciální prostředí

Čalounické výrobky

Ochranné oděvy pro standardní podmínky

Hygienické textilní výrobky

Ochranné oděvy proti chladu, dešti, větru

Koberce

Ochranné oděvy proti vysokým teplotám

Ložní prádlo

Ochranné vybavení pro chemické provozy

Ochranné textilie proti slunci

Oděvy do chladírenských provozů

Stolní prádlo

Textilie na ochranu před radiaci

Textilie pro běžné vybavení domácností
Další:

Vybavení pro záchrannou službu
Záchranné vesty, pásy apod.
Další:

PRŮMYSLOVÉ TEXTILIE

STAVEBNICTVÍ

Antistatické textilie

Dočasné konstrukce a stavby
Izolační materiály proti hluku nebo tepelným
vlivům
Komponenty pro klimatizační systémy

Armovací materiály
Dopravníkové pásy
Filtrační textilie
Hadice
Izolační materiály proti teplotním vlivům
Konfekční filtrační výrobky
Podkladové textilie
Sorpční systémy
Textilie pro elektrotechniku
Těsnění
Tuhé a pružné obaly
Zvukové izolace
Řemeny a jiné hnací součásti
Další:

Konstrukce dočasných komunikací
Ochranné textilie proti slunci
Pásy, popruhy, řemeny
Přepravní vaky na sypké hmoty, zásobníky
Střešní krytiny a lepenky
Tapety
Textilie pro zpevnění základů
Textilní bednící materiály
Textilní přístřešky
Výztuhy pro bitumenové vozovky
Zpevňovací materiály
Další:

SPORT A VOLNÝ ČAS

AGROTEXTILIE

Ochranné oděvy proti povětrnostním vlivům

Filtrace

Osobní ochranné vybavení

Fóliovníky

Padákoviny

Materiály ke krytí půdy

Plachtoviny

Materiály ke krytí rostlin

Povrchy tenisových kurtů apod.

Obalové materiály

Provazy, lana

Ochranné sítě na úrodu

Provizorní přístřešky

Opěrné sítě a pletivo pro rostliny

Sítě, výplně

Plachtoviny

Spací pytle

Provizorní přístřešky

Speciální oděvy

Vodní nádrže

Sportovní nářadí

Zavodňovací systémy
Další:

Stany další
Další:

GEOTEXTILIE

OBALOVÉ TEXTILIE

Drenáže

Mobilní nádrže

Ochranné kryty

Obaly

Půdní filtry

Plachtoviny

Vodní stavby

Pytle, sáčky

Výstavba lesních komunikací

Vaky
Další:

Zesílení břehů
Zpevnění podloží
Další:

Pozn.: Vyplňte prosím kontaktní údaje.
Zvolenou kategorii zaškrtněte v prázdném sloupci křížkem.

OSTATNÍ

