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OPREMA ZA PROSTORE  

PRTI, NADPRTI, PREDPASNIKI, , POGRINJKI, KOŠARICE ZA KRUH 

 

 

 

Z veseljem vam predstavljamo nov prodajni program: prte, nadprti, pogrinjke, predpasnike, žepke za 

pribor, košarice za kruh iz inovativnih tkanim. 

Bi tudi vi imeli v vaši restavraciji, gostilni, hotelu, apartmajih prt iz vodoodpornega tekstila? 

Bi imeli nadprt ali pogrinjek iz naravnega materila, kot sta bombaž in lan ali bi raje imeli prt, ki ga še 

nima nihče, iz recikliranega materiala? 
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PREDSTAVITEV 

Torej, prti so iz inovativnih tkanin in zadovoljijo še tako zahtevne stranke. Izbirate lahko med 

različnimi vzorci, različnimi barvami, različnimi materiali in različnimi impregnacijami. 

 

 

Vodoodporni tekstil omogoča, da se tekočine ne 

vpijejo v prte. Prti se lahko čistijo pri nižjih 

temperaturah. Kar zmanjšuje stroške čiščenja. Prti 

so enostavni za čiščenje, pralni pri 40°C in se ne 

mečkajo. Likanje ni potrebno. 

 

 

 

Naravni materiali, kot sta bombaž in lan.  

Lan in bombaž sta najstarejši kulturni 

rastlini. To so čudovita vlakna dajo tkaninam 

karakter. Naravne barve tkanin so elegantne 

in enostavne za kombiniranje. Prti iz 

damasta (100% bombaža), ki se lahko perejo 

na 95°C in so odporni na klor. 

Prt iz 100% lana zahtevajo večjo skrbnost pri 

pranju in vzdrževanju.  

 

Reciklirani materiali za zaščito okolja. Večina 

recikliranega materiala prihaja iz plastičnih 

odpadkov in PET plastenk. Materiali, ki so že bili 

uporabljeni in bi jih drugače vrgli stran so dobili 

novo življenje. Naši reciklirani materiali so enake 

kakovosti kot tradicionalno proizvedene niti. So 

enako odporni kot tradicionalne tkanine.  

 

 

Materiali za zunaj. Tkanine, ki so pogosto 

izpostavljene spreminjajočim vremenskim 

pogojem, morajo biti zelo trpežne. Materiali, 

ki se uporabljajo zunaj so narejeni iz 

sintetičnih vlaken. Solis linija je narejena iz 

živahnih barv in vzorcev in je bolj odporna 

na sonce, da barve ne zbledijo.  
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Materiali iz poliestra in polieuritana, ki 

izgledajo kot gladko usnje ali kot velur na 

voljo v različnih barvah.  

 

 

AKTUALNA PONUDBA 

 

 

Nadprt QADRO RED 

Šifra: 3461 

Dimenzija: 50x 130 cm 

Cena 17,40€+DDV 
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Nadprt SARA MATT BORDEAUX 

Šifra: 3120 

Demenzije: 50x130 cm 

Cena: 17,80€ + DDV 

 

Nadprt CHALET BEIGE – BORDEAUX 

Šifra: 1 

Dimenzije: 50x130 cm 

Cena: 20,90€+DDV 
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Nadprt SOLIS MINI CHOCO 

Šifra: 7506 

Dimenzije: 50x130 cm 

Cena: 18,20€+DDV 

NA MIZI 

Na mizi so nepogrešljivi pogrinjki z žepki za pribor in serviete iz različnih materialov. Kruh lahko 

postrežete v priročnih košaricah. Izberite material, barvo, dimenzije. Lahko imate logo.  
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PREDPASNIKI PO MERI ZA VAŠE OSEBJE 

 

IZDELKI PO MERI 

Po meri vam izdelamo različne vrste namiznih vodoodpornih prtov, kjer lahko izbirate med bogato 

selekcijo kvalitetnih materialov in barv.  

 Prti 

 Nadprti 

 Predpasniki 

 pogrinjki 

 

Za več informacij nas kontaktirajte na mail: info@triliant.si ali pokličite na tel.: 01 721 54 54 ali na 

mobitel 040 300 841 in z veseljem vam bomo svetovali.  
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