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Detská kolekcia od SCHACHENMAYR!
Dětská kolekce od SCHACHENMAYR!

Komplexný sortiment Baby Smiles pre splnenie rozličných požiadaviek zákazníka
Komplexní sortiment Baby Smiles pro uspokojení rozličných požadavků zákazníka

Bravo Baby 100
Art. č. 9807564
Táto objemná priadza
je správnou voľbou pre
hrejivé detské oblečenia
Tato objemná příze je
tou správnou volbou pro
teplejší dětské oblečení

Bravo Baby 135
Art. č. 9807569
Obľúbená klasická priadza
kolekcie Baby Smiles
Oblíbená klasická příze
kolekce Baby Smiles

100 % akryl
cca 135 m / 50 g

100 % akryl
cca 100 m / 50 g

Merino Wool
Art. č. 9807396
Mäkká, hrejivá, poddajná
a zo 100% merino vlny
Měkká, teplá, poddajná
a ze 100% merino vlny

100 % čistá vlna merino
cca 85 m / 25 g

My ﬁrst Regia
Art. č. 9801296
Vďaka mercerizovanej
strižnej vlne je extra mäkká
a vhodná na pranie v práčke
– pre extra komfortné
pletenie a nosenie
Extra jemná příze vhodná
na praní v pračce díky
mercerované střižní vlně
– pro extra komfortní
pletení a nošení

Bravo Baby 185
Cotton
Art. č. 9801212
Art. č. 9807350
Ideálna priadza pre
Bavlnená priadza
špeciálne pletené
z kolekcie Baby Smiles
Bavlněná příze
a háčkované projekty
Ideální příze pro jemnou z kolekce Baby Smiles
pletenou a háčkovanou 100 % bavlna
tvorbu
cca 92 m / 25 g
100 % akryl
cca 185 m / 50 g

Suavel
Art. č. 9814876
Jemná priadza s dlhým
návinom
Jemná příze s extra
dlouhým návinem

100 % akryl
cca 366 m / 50 g

Lenja Soft
Art. č. 9807560
Mäkká priadza je
mimoriadne jemná
k citlivej detskej pokožke
Měkká příze je obzvláště
příjemná pro citlivou
dětskou pokožku

Merino Mix
Art. č. 9807561
Plyšovo jemná priadza,
ľahko sa čistí, je ideálna
pre začiatočníkov
Plyšová příze, jednoduše
se čistí a je ideální
pro začátečníky

100 % polyester
cca 85 m / 25 g

50 % čistá vlna
50 % polyamid
cca 120 m / 50 g

Super Soft
Art. č. 9807527
Mäkká, hrejivá, objemná perfektná pre ľahké, ale ešte
teplé oblečenie
Měkká, hřejivá, objemná
- perfektní pro lehké a přesto
teplé designy

55 % polyamid
45 % akryl
cca 163 m / 50 g

75 % strižná vlna /
střižní vlna
25 % polyamid
cca 105 m / 25 g

Koncept Color-Fit Baby Smiles
Ŕ Farebné odtiene a čísla farieb sú zhodné pre
všetky priadze Baby Smiles
Ŕ To umožňuje ľahkú kombináciu farieb pre
rôzne kvality priadzí
Ŕ Vytvorený pre jednoduchú manipuláciu
Ŕ Barevné tóny a čísla barev jsou sjednocené pro
všechny příze Baby Smiles
Ŕ To umožňuje jednoduše kombinovat ba
všech kvalit
Ŕ Vytvořený pro obzvláště snadnou
manipulaci

Sľub kvality Baby Smiles pre Vašich zákazníkov
Slib kvality Baby Smiles pro Vaše zákazníky

Extra mäkká, extra ľahká
starostlivosť!

Extra měkká,
extra snadná údržba!

Všetky priadze radu Baby Smiles sú vyrobené
z extra mäkkých vláken, ktoré je možné prať
v práčke pri teplote 40 °C a samozrejme je možné
aj sušenie v sušičke prádla.

Všechny příze řady Baby Smiles jsou vyrobené
z extra měkkých vláken, která je možné prát
v pračce na 40 °C i sušit v sušičce.

Prvoradá je bezpečnosť
detskej pokožky!

Bezpečné pro
dětskou pokožku!

Naše priadze Baby Smiles podliehajú prísnym normám
OEKO-TEX Standards 100, tr. 1. To znamená, že všetky
priadze Baby Smiles sú bez škodlivých a alergénnych
materiálov. Všetky priadze Baby Smiles ponúkajú tento
vysoký štandard kvality – typický pre Schachenmayr.

Naše příze Baby Smiles podléhají přísným normám
OEKO-TEX Standards 100, třída 1. To znamená,
že všetny příze Baby Smiles jsou bez škodlivých
a alergenních materiálů. Všechny příze Baby Smiles
nabízí tento vysoký standard kvality – typický
pro Schachenmayr.

Žužlanie deťmi je úplne
v poriadku!

Cumlání je výslovně
povolené!

Všetky priadze Baby Smiles boli testované
na odolnosť voči slinám a stálofarebnosť.

Všechny příze Baby Smiles byly testované
na odolnost vůči slinám a stálobarevnost.
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Podpora na mieru pre úspešný predaj
Podpora na míru pro úspěšný prodej

Box na priadze, prázdny /
Box na příze, prázdný
Art. č. 9848787-00001
1 ks
cca 22 x 26 x 26 cm

Box na letáky, prázdny /
Box na letáky, prázdný
Art. č. 9854507-00001
1 ks
cca 22,5 x 16,3 cm
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Infoleták
Art. č. 9846760-00001
50 ks
cca 14,8 x 21 cm

Otočný stojan
Art. č. 9854505-00001
1 ks
cca 165 x 60 x 60 cm
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Plagát / Plakát
Art. č. 9846510-00001
1 ks
cca 100 x 70 cm

Papierové tašky /
Papírové tašky
Art. č. 9854783-00001
50 ks
cca 22 x 27 x 10 cm

Etikety
Art. č. 9854782-00001
50 ks
cca 1,5 x 5 cm

Rôzne inšpirácie pre Vašich zákazníkov
Různorodé inspirace pro Vaše zákazníky
Magazin 011 | D, AT, F, BeNeLux
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Reklamný panel / Reklamní panel
Art. č. 9854506-00001
1 ks
cca 160 x 60 cm

Reklamný panel do výkladu /
Reklamní panel do výlohy
Art. č. 9854784-00001
1 ks
cca 56 x 40 x 23 cm
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Časopis
Schachenmayr Baby Moments 001 – Art. č. 9855001-00001
Schachenmayr Baby Moments 011 – Art. č. 9855011-00001
Schachenmayr Baby Moments 017 – Art. č. 9855017-00001
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Vzorové obrázky

schachenmayr.com
www.facebook.com/MEZCrafts.SK.CZ

MEZ Crafts Slovakia, s.r.o.
MEZ Crafts Czech Republic, s.r.o.

