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 АГЛИКА  ТРЕЙД  е  текстилен  и  мебелен  производител, създаден през  1968 година  в  
България (членка   на   Европейския   съюз).   Разполагайки   с  най - съвременното   оборудване,   
създадохме  затворен  цикъл  на  производство  от  преждата   до   готови   за   употреба  продукти,   
от   дървения материал  до  мебелите.  Ние  създадохме нашата продукция,  за да  осигурим  
трайност,  дълголетие и стойност.  Ние  правим  много  повече  от  това  да  сме  само  доставчик  
на  качествени  услуги,  ние  си сътрудничим с Вас, за да намалим прекомерните оперативни 
разходи при пране на спално бельо. Една голяма  част  от  нашата  компания  произвежда  текстил  
за  различни  институций  и  мебелировка  за Здравеопазването и Хотелиерството. В момента 
имаме повече от 65000м2 производствена зона и 400 служители, инженери и технолози, 
дипломирани в специализирани  университети  в  Европа.
Това  ни  дава  възможност  да  създадем култура на  нововъведения, с които нашите партньори 
могат да  избират  продукти  за  хотилиерство,  създадени  да  подобрят  опита  и  да  намалят  
оперативните разходи.  Ние  се  ръководим  от  една  много  важна  цел:  да  помогнем  на  нашите 
клиенти да успеят.
Нашата индустриална продукция се състои от следните технологично свързани дивизии:
               • приготвяне на суровини и прежди;
               • тъкане;
               • основоплетене;
               • апретурни обработки; 
               • конфекциониране;
               • капитониране;
               • ламиниране;
               • дигитален печат;
               • мебелни изделия за плаж, басейн, СПА;
Сборът от всички вътрешни производствени съоръжения ни дава въможност да произвеждаме 
следните продукти:
                    • Хавлиени кърпи -основоплетени, класически тъкани, жакардови;
                    • Халати и сауни поли - тъкани и вафелни;
                    • Хавлиени кърпи за СПА и плаж – жакардови и дигитално печатани;
                    • Постелъчно бельо – сатен, дамаст, рустик, ранфорс, хасе;
                    • Протектори за матраци;
                    • Олекотени завивки,възглавници и протектори за възглавници;
                    • Одеяла;
                    • Покривала;
                    • Плажни и Спа столове;
                    • Легла;
                    • Дивани;
В  този  каталог ще  ви покажем всички  продукти  с  техните  Предимства.  Важно  е  да  знаете  
защо  да купувате от нас и ние можем да Ви предоставим цялата информация,  като партньор на 
партньор.  Ние сме основен доставчик на много, световно известни вериги хотели, перални и 
доставчици на хотелски и спа асортимент.
ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ВИ СПЕЧЕЛИМ, КАТО КЛИЕНТ.

Време е да повярвате в нас
                           Искрено Ваш:  Aglika Team

ДОБРЕ ДОШЛИ
  Уважаеми Клиенти,
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Подготовка
на прежда

Кардиране

Подготовка
на полиестерни
влакна

Тъкане на
жакард

Апретура, Избелване и
Завършване

Апретура,
Багрене и
Завършване

ЛАМИНИРАНЕ
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продукти:
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Тъканежакард

апретурни обработки

Подготовка

на прежда

Конфекция

Конфекция

Логистика

Основоплетене

Бродерия

Кардиране

Капитониране

Кръглоплетене

апретурни обработки
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ПродукТИ
хавлиени кърпи халати чаршафи

• САТЕН

• РАНФОРС

• класически тъкани

• жакардови

• рустик

• жакардови

• Хавлиен халат със
   специална структура

• плюш

• вафел
• ДАМАСТ

          Всички наши продукти са 
сертифицирани по Oeko-Тек 
Стандарт 100, продукт клас 1 

 Това е знакът, с който 
маркираме всички елементи  
произведени от естествен памучен   
материал. Ние изпозваме   натурален 
памук, защото това е оптималното 
между доброто усвояване на вода, 
добър комфорт за крайните  
потребители и цената на продуктите.   

стр.
11

стр.
12-13

стр.
14

 Водоустойчиви са тези 
материи и тъкани, които са 
допълнително обработени, за да 
станат устойчиви на проникване на 
вода и омокряне.

WATER
PROOF
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протектори за матраци възглавници и
олекотени завивки

покривала за легла

ПродуктИ

• рЕ/памучна завивка

• рЕ/памучна възглавница• ВОДОНЕПРОПУСКЛИВА
   ДИШАЩА МЕМБРАНА
   

• КАПИТОНИРАНи С ВАТА И НТМ • МНОГОЦВЕТЕН ЖАКАРД

• ВАФЕЛНА СТРУКТУРА

 

 Нашата гама от  иновативни 
продукти гарантира дълготраен 
антибактериален  ефект.

 Отличното  съчетание  на   
суровини и съвременни технологии 
допринасят за изключителните 
качества на продукта, един от които  
е чувството за памук. 

 Нашите силиконови нишки  
гарантират  дълъг живот, запазват  
своя обем и не се деформират  във 
времето, създавайки усещане за 
комфорт, лекота и въздушност. 

ANTI
BACTERIAL SOFT TOUCH

SILICONIZED
FIBERS

стр.
15

стр.
16

стр.
17
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ПродуктИ
плажни кърпи столове и шезлонзи сауна

• сауна поли

• вафелни халати

• дигитално печатани

• едноцветен ЖАКАРД

• тюрбани

 • шезлонзи 

 • плажни столове с
    текстилна част

 Текстилната кърпа Doubleface  e 
направена с мисъл и грижи за  природата: 
Спестете енергия по  производствени 
процеси. Специално довършване 
предпазва от микроорганизми, които 
може да  съществуват във влажна зона. 
Новата  структура, патентована от Аглика, 
има по-дълъг живот от традиционната 
кърпа. Бримките не биха могли да бъдат 
извадени от тъканта.

 При поискване продуктите 
могат да бъдат произведени, като 
устойчиви на хлор и  слънце.  

CHLORINE
RESISTANCE

• МНОГОЦВЕТЕН ЖАКАРД

 Зелените продукти включват  
иновативна обработка, производство 
и изпълнение, атрибути, които 
преместват стандартния текстил и 
неговите клиенти напред по пътя към 
устойчивите решения.

стр.
18

стр.
19

стр.
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FLAME
RETARDANT

According to customer requirement, we can 
also offer  NON - FLAMMABILITY option  for 
almost  all our products. 

продукти  09

покривала за 
масажни кушетки

покривки и салфетки
за маса

одеяла

ПродуктИ

• за ресторант

• ПЕ/ памук

• памук/ пе 

• салфетки

• памучни покривалаш • полар

• корал флийс

 

 Фирма Аглика използва 
антистатични агенти, за да се 
избегнат нежеланите ефекти на 
електростатичния заряд.

 Според изискванията на 
клиентите, ние можем също така да 
предложим опция за незапалимост 
за почти всички наши продукти.

ANTI
PILL

Аглика произвежда висококачествен 
полар по специална технология, 
гарантираща анти-пилинг ефект и 
плътност от 150 гр/ м2-350 гр/ м2 

FLAME
RETARDANT

ANTI
STATIC

стр.
20

стр.
21

стр.
22-23
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хавлиени кърпи / хотел

1.  лого тъкано с 
жакардова технология
(мин.количество 300 бр.)

•••  брандинг 1.  едноцветно жакардово лого.

2.  двуцветно жакардово лого. 
      (с различен цвят вътък).

3.  бродерия.

4.  3D печат.

••••  Вашият собствен цвят по пантон, избран от дизайнер или клиент.

          

          

 

•  двойно зашиване на ивата

стандартна
тех-спецификация:

плътност прежда

плътност  на  кърпи             360 - 550 гр/m2   прежда единочка
                                                        450 - 600 гр/m2   прежда двойка
плътност на килим за баня   450 - 600 гр/m2  прежда двойка

влакно:  Ne16/1; Ne 20/2  прежда ring spun carded;
основа: Ne 20/2  прежда ring spun carded;
вътък: Ne 16/1  прежда ring spun carded;

 По време на производствения процес ние 
използваме двойни шевове по дължината на кърпата.  
Тази операция увеличава живота на кърпата.

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ВСИЧКИ ВИДОВЕ брандиране:
         Кърпите  с  едноцветно жакардово лого  създават  впечатление 
за  високо качествени продукти и по-добър имидж на хотела. Ако 
искате да го направите по-специално можете да поръчате дори с 
двуцветно жакардово лого, което не увеличава цената много. За 
малки поръчки с лого и различни цветове е по-подходяща 
бродерията. Също така предлагаме дигитализирано-принтирани 
кърпи, които  са специално разработени и патентовани от 
инженерите на Аглика. Принтираната кърпа е много стабилна при 
пране и слънчева светлина и остава непроменена с години . Това е  
най- новата и уникална техника  в света.

Хавлиена кърпа се произвежда и доставя според параметрите и спецификациите на клиента.
Той има възможност да избере цвят по Пантон.

 - реактивно багрене.
 - индантреново багрене - подходящо за хавлиени кърпи за басейн и СПА.

ANTI
BACTERIAL

    

10  www.aglika.bg



ТВОЯТ ЦВЯТ ЛИ Е ТОВА ?
ДОБРЕ!  ГАРАНТИРАМЕ ПРАНЕ

ДО 95°С  И ТРЕТИРАНЕ НА ХЛОР.

кърпи / хотел и СПа

2.  логото на хотела тъкано
в различен цвят

(мин.количество 300 бр.)

3.  логото на хотела с бродерия
(мин.количество 50 бр.)

4.  3Д фото-печатана
(мин.количество 100 бр.)

••  Двойка прежда в бримка

 

100 % памук
за лице:  30x30 cm, 30x50 cm;
за  ръце  и  килим  за  баня: 50x70 cm,  50x80 cm, 50x90 cm, 50 x100 cm;
за баня  и  плаж: 70x140 cm, 70x180 cm, 80x160 cm, 100x150 cm, 100x180 cm;

стандартна
тех-спецификация:

размерисъстав

 Двойната  прежда  има  много  приложения.  Много  
подходяща  е  за  кърпи с лого  (Логото е ясно и добре изглеждащо).  
бримката  на кърпата е дебела и  здрава. така кърпата  изглежда  като  
нова за дълго  време.

кърпи/ хотел и СПА  11
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Прекрасен вид / НИСКО ТЕГЛО / ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ

PATENTED ®

•••• специално разработен модел.

1. По-малка консумация на материал – по-ниска цена.
2. По- леко – по- удобно.
3. По-малко консумация на вода по време на пране.
3. По-малко консумация на вода по време на пране.

халати / хотел

•  Изключително здрава памучна материя - патентована ®

стандартна
тех-спецификация:

плътност размери за деца и възрастни

плътност хавлия:          340, 420 гр/m2
S, M, L, XL, XXL, XXXL
S/M, L/XL, XXLплътност вафел:            260, 300, 420 гр/m2

Хавлия

 Специална система, разработена от Аглика за  халати  
за  баня, която прави продукта по-издръжлив и дълготраен.
 Нашите ултра-меки халати са изработени от памук,  
които осигуряват  най-високата  мекота  и  комфорт за  Вашите  
гости. Високо абсорбиращи, те ще запазят своето качество 
независимо от ежедневното пране.

* плоха на задната страна

ANTI
BACTERIAL

    

 Този специален разрез дава на гостите усещане за 
конфорт. Не е необходимо да купувате различни размери. Този 
мулти размер е  подходящ за всеки ваш гост. Стилен, луксозен и 
елегантен.

Ние инвестирахме много време и експертни познания, за да Ви 
предложим този халат.

12  www.aglika.bg
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халати / спа

••  Технология за остатъчна свиваемост (при запитване )

полите за сауна   

модели

кимоно
с шал яка
с качулка

ПОЛА ЗА САУНА
ТЮРБАН

прежди

стандартна
тех-спецификация:

влакно:  Ne16/1; Ne 20/2 carded;
вътък: Ne 16/1 

вафел
 Вафелните Халати са класически и удобни, подходящи както 
за ежедневна  употреба, така и за релаксация по време на Спа 
процедури.
 Нашите вафелни халати модел “кимоно” могат да са леки -260 
гр/m2 и са идеални за летните хотели или спа. Ние също така 
предлагаме по-тежки и изчистени вафлени халати -300 гр/m2 за 
по-студените места, както и   Комбинацията от вафел– хавлия за гости 
с по-високи изисквания.

Вафелни и хавлиени тъкани,  произведени  от 
аглика  са  самфоризирани.  Това позволява 
достигане до 5% свиваемост при пране на 40°С! 

* с джоб подходящ за бродиране      са изработени от специално омекотен вафeлен 
плат-  100%  памук. 
 • за жени
 • за мъже
Те абсорбират много добре водата, не събират статични 
заряди и са хипоалергични. Тази тъкан е подходяща за лица, 
които са чувствителни на статично електричество и създава 
най- добрия микроклимат за кожата. Пришит е джоб, за 
поставяне на личните принадлежности, както и за 
избродиране на логото на хотела или спа центъра.

 Поставете, усучете и закрепете. Това е всичко, което 
трябва да направите с Тюрбана! Той остава на място. Няма 
повече плъзгане или падане, докато чакате косата Ви да 
изсъхне или да нанесете грим.
 Специалната конструкция на тюрбана, ще пасне 
перфектно  на главата Ви. Той е лек, не е обемист, като кърпа за 
баня. Тюрбанът е много атрактивен, функционален и удобен, с 
фиксирано закрепване с цел да предпазва косата от 
изсушаване в сауната.

bathrobes/ spa 13
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••  Технология за остатъчна свиваемост
(при запитване)

Нашите тъкани се обработват  
за постигане до 2% свиване 
при  пранена.

чаршафи /хотел

•  пълен процес на производство
( обработка на тъканите ):

1.  пърлене
2.  мерсеризиране
3.  самфоризиране (съгл. поръчка)

чаршафи

стандартна
тех-спецификация:

конструкция състав ШИРИНА
144TC 
170TC  
190TC 
300TC 

125 гр/m2

160 гр/m2 100 % памук Ние продаваме тъкани:
220cm; 240cm;
280cm; 300cm;

 Декорирайте вашата хотелска стая с 
нашата луксозна колекция от спално бельо, 
изработено от 100% памук. Може да се пере 
често, като същевременно  остава гладко и 
меко.

FLAME
RETARDANT

ANTI
BACTERIAL

ANTI
STATIC14  www.aglika.bg

••• РАЗЛИЧНИ КАЧЕСТВА:

ранфорс
Има фина текстура и гладко  
покритие, което стои чудесно; 
изключителна издръжливост; 
Изглежда като "сатен", 
независимо че е просто 
изчистен ранфорс.

памучен сатен
С елегантни райета, които 
им придават луксозен вид 
и гладко, копринено  меко 
усещане, 100% памук.

Ние предлагаме:
Персонализирани цветове, 
особено подходящи за вашия 
интериор. Декоративен 
орнамент бродиран с цветни 
конци, като елегантен акцент.



протектори за матраци и възглавници/хотел

200 гр/m2  хавлиен бримков плат
20μm дишаща, водонепропусклива 
мембрана

90% памучен микрофибър
10% ПУ

единично легло
двойно легло
плат-205см

стандартна
тех-спецификация:

конструкция състав размери

протектори/ хотел  15

 Водоустойчивият протектор за матраци на 
“Аглика” предоставя цялостно покритие, 
включващо и странични бордове. Само този 
продукт гарантира удължен живот на Вашия 
матрак, защитавайки го от течности и други. 
Еластичния плат отстрани, комбиниран с ластици, 
позволява на протектора широко приложение при 
матраци с различни размери. 
Да се пере при 60°С в перална машина.

протектори за матраци

протектори за възглавници

 Нашите протектори позволяват на Вашите 
възглавници и матрак да запазят чист и свеж вид за 
по-дълго време, като същевременно с това намаляват 
тяхното износване. Протекторите са подходящи за честа 
употреба - свалят се лесно и се перат в перална машина.

Насладете се по-дълго на комфорта на 
Вашето спално бельо с нашите протектори!

* Невероятна 
водоустойчивост

* невероятна еластичност

ANTI
BACTERIAL

SILICONIZED
FIBERS

ANTI
STATIC

WATER
PROOF
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WAFFLE BEDSPREADS

олекотени завивки и възглавници/ хотел

стандартна
тех-спецификация:

най-често срещани: единично- 150x250 cm, 
двойно- 180x200 cm;  200x200 cm;
размерите на единични и двойни завивки се изработват 
съгласно потребностите на клиентите

7D/64мм HCS; 100 ÷ 500гр/м2;

размери състав и плътност на пълнежа

 Нашите удобни завивки ще 
обгърнат гостите с топлина и 
комфорт през цялата година. 
Изработена от 100% мека памучна 
или 100% микрофибърна тъкан, 
напълнена с HCS влакна. Отвътре 
специално нетъкан текстил 
предотвратява прокарването на 
нишки и поддържа обема нагоре. 
Тегло 100-500 гр/м2. Машинно пране.

FLAME
RETARDANT SOFT TOUCH

WATER
PROOF

SILICONIZED
FIBERS

ОЛЕКОТЕНИ ЗАВИВКИ:
100% ПАМУК;
100% МИКРОФИБЪР - НЕЖЕН ДОПИР
Възглавницата е толкова важна, 
колкото и матракът
• възглавниците на “Аглика” са пълни 
с влакна
• еластични и пухкави
• те са анти-бактериална
• може да се перат при 40 ° C!

16  www.aglika.bg

олекотени завивки
** Голям обем по-малко влакна

Всеки човек е уникален, което означава, че всички ние се нуждаем от правилната завивка, която 
най-добре подхожда на нашето тяло и стил на сън.
Ние можем да прилагаме огнезащитни химикали върху тези продукти.

CL
AS
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C LOGO EMBROIDERY



FLAME
RETARDANT

ANTI
BACTERIAL

ANTI
STATICSOFT TOUCH

ANTI
PILL

стандартна
тех-спецификация:

вафел:  260 гр/м2, 300 гр/м2; вафел:  100% памук,
усукана прежда;

150x280 cm
220x280 cm

плътност състав размери 

покривала/ хотел

покривала/ хотел  17

 Един от най-лесните начини да  
се добави малко по-омекотен и стилен 
завършек в стаите на хотелите ви е 
използването на вафелно покривало, 
като 2 в 1. Това може да бъде одеало 
или покривало. Изключително 
удобни, придаващи усещане за уют.
 Предлагаме Ви свежа  
актуализация с памучно докосване, за 
да поддържа функционалния ви   
имидж. Стаята винаги ще изглежда  
подредена.

Технология за остатъчна свиваемост
(при поискване)
Вафелният плат, изработен от Аглика 
е самфоризиран и достига до 5% 
свиване, при пране до 40°C!

 Това тъкано памучно покривало 
придава на вашето легло жизнена, 
естетична визия и допълнителна 
топлина и комфорт за Вас. Може да се 
използва като покривало за легло или 
като голямо одеяло.

 По желание на клиента правим и бродерия,
брандиране на вашето специално лого

(MOQ 50 pcs)
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покривало за легло вафел
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плажни кърпи/ спа

  Независимо дали сте на плажа или на басейна, вашите гости заслужават велурено-мека кърпа  
в  един  или много свежи, летни цветове. Изработени от 100% висококачествен памук, специално 
обагрен с устойчиви  цветове, които няма да избледнeят от слънцето или водата в басейна.
По желание на клиента извършваме и багрене с индантрен за устойчивост на хлор или агресивни 
препарати за пране.

 Ако искате да изненадате клиентите си с нещо специално подарете им кърпа с вашето лого, 
което ще популяризира Вашия курорт не само по целия свят, но и между конкурентите ви. Новите 
стилни дизайни, направени  по уникална технология позволяват да се отпечатат най-атрактивните 
неща, които винаги ще се запомнят от гостите Ви.

стандартна
тех-спецификация:

плътност състав размери

едноцветни                 360 -600 гр/м2

едноцветна
жакардова
кърпа

3D печатана
кърпа

кърпа с печатан
бордюр

многоцветна
жакардова
кърпа

100 % папук 70/140 cm
80/160 cm
100/150 cm
100/160 cm

100/180 cm
100/200 cm100 % папук

100 % папук
60/40 %  папук/MF-PES

многоцветни              450 -600 гр/м2

с принтиран борд     450 гр/м2

3D печатана                400 гр/м2

CHLORINE
RESISTANCE

дигитален печат

• цялостен печат • Икономична версия на печат

Поддържа цветовете  непроменени повече от 7 години, независимо от третирането им с 
хлор и излагане на слънце!

18  www.aglika.bg
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плажни столове/ спа

 Шезлонгът е изработен от естествена 
дървесина, в четири модерни цвята.
Предлагаме Ви фина линия и чист дизайн. 
Подходящ е за всяко СПА или плувен басейн.

Насладете се на почивката и слънчевото време 
с нашите плажни столове!
• рамка от масивна дървесина и подвижна 
седалка от 100% послиестерен текстил, 
подходяща  за  дигитален печат. 
•  можете лесно да сгъвате и съхранявате стола. 
•  всяка година седалката може да бъде сменена
с нов, модерен дизайн!
•  лесно  за  транспортиране  по  целия  свят.

стандартна
тех-спецификация:

шезлонг

 шезлонг

плажен стол “лагуна”

резмер: 122x59x4 cm

дървен материал: бук

размер: 195x60x41 cm

дървен материал: бук

плажен стол лагуна

 MADE   OF
NATURAL

WOOD

Може да съхраните
логото  или да го

промените за
следващата 

година с ново!

Логото

на вашият

хотел

плажни столове/ СПА  19



WAFFLE BEDSPREADS

протектор за масажна кушетка/ спа

стандартна
тех-спецификация:

по индивидуална заявка ВОДОНЕПРОПУСКЛИВ, ДИШАЩ протектор
за масажна кушетка

размер състав

FLAME
RETARDANT SOFT TOUCH

WATER
PROOF

SILICONIZED
FIBERS20  www.aglika.bg

Индивидуален цвят?
Перфектно!
Ние можем да придадем 
неповторимост на 
Вашия СПА център- само 
изберете цвят!
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Изцяло еластичен подгъв,
за лесна и практична
употреба.

 Вашите клиетни ще се 
чувстват специални и релаксирали, 
когато кушетката на която се прави 
масажа е подготвена специално за 
тях с протектор и чаршаф по точен 
размер.



стандартна
тех-спецификация:

брандирани одеяла
за ресторанти и дейности на открито

флийс:   200 гр/м2, 

за поръчки: 250 гр/м2, 300 гр/м2, 520 гр/м2;

флийс:  100% MF-PES;

плътност състав

100х150см.

размер

одеяла/ ресторант

FLAME
RETARDANT

ANTI
BACTERIAL

ANTI
STATICSOFT TOUCH

ANTI
PILL

 Одеялото от висококачествен поларен 
флийс за барове и ресторанти на открито също 
са  част от нашата гама за хотели. Те могат да 
бъдат маркирани дигитално, бродирани или 
релефни със специалното лого на курорта. По 
желание на  клиента можем да произведем 
специални размери и количества, защото 
знаем, че вашият хотел е специфичен. 
Специален  интериорен текстил за Вас ще бъде   
създаден с необходимото   внимание.  

корал флийс
По-гладко копринено, меко усещане!

 Възможно е избор на цвят по пантон   
според вашите специфични изисквания за  
вътрешен и външен дизайн, или стандартно 
поддържани цветове за улеснение:

Релеф  3D ефект
върху поларен флийс

одеяла/ ресторант  21
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WAFFLE BEDSPREADS

покривки/ ресторант

стандартна
тех-спецификация:

Размерът варира съобразен с  масите,
но не по-вече 300cm.

50x50 cm

размери на покривките размер салфетки

   Украсете масата си със стил, с 
хубава и чиста покривка от 
"Аглика". Това ще придаде 
класически чар и ще се 
превърне в чудесно 
допълнение към вашия 
интериор.
  

FLAME
RETARDANT SOFT TOUCH

WATER
PROOF

SILICONIZED
FIBERS

бъдете уникални...
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Опции за брандиране
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 COLOR THREADS

 Дизайнът на покривката е важен за създаването на определен стил. Можете да 
изберете класически тъкани, печатни, шарени или бродирани дизайни.



STANDARD
TECH-SPEC:

покривки:   220гр/m2

салфенки:   220гр/m2
покривки: памук/пе
покривки: пе/ памук

плътност състав

покривки/ ресторант

FLAME
RETARDANT

ANTI
BACTERIAL

ANTI
STATICSOFT TOUCH

ANTI
PILL

....и инспирирани

 Луксозните салфетки и покривки са 
важна част от изкуството на хранене. Аглика 
предлага широка гама от ресторантски и 
кетъринг покривки. Най-добрите 
ресторанти не очакват нищо друго освен 
най-доброто и ние не правим компромис с 
качеството на нашето продукти. Гамата ни 
включва покривки и салфетки, които се 
предлагат в богат избор от цветове, за да 
съответстват на вашия декор.

 НОВО - специално разработени 
двукомпонентни  тъкани, за дълготрайна, 
лесна грижа и подръжка, предназначени за 
висококачествени покривки, салфетки и 
тишлайфери.

покривки/ ресторант  23

 Сега е лесно да завършите дизайна на вашия ресторант, пъб, кафене с неповторими 
печатани покривки с модерни мотиви и цветове, съгласувани с вашата интериорна 
концепция.

DIGITAL PRINT
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бележки
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бележки  25



условия на продажбите

26  www.aglika.bg

1. Брандиране - цени и такси:
 ・Жакард – не са необходими такси за настройка;
 ・Цифрово печатане – не се изискват настройки за зареждане; 
 ・Бродерия – таксите за бродиране са 35 BGN за дизайн, платен веднъж, когато поръчката е за първи път;
 ・3D лого – топъл печат по дизай на клиента – 70 BGN за дизайн, заплатен веднъж, когато поръчката е за първи път;
2. Цени и оферти:
 Цените  дадени в квотата са базирани на EXW условия според Incoterms. Те са за стоки в насипно състояние и 
кашони с размери 60/40/50см. Палетизирането се предлага при поискване и се заплаща 15 BGN на палет.
3. Мостри:
 Представителни мостри – Мострите се дават безплатно за всички артикули, направени по предходни поръчки. 
Клиентите, които биха искали да проверят оригиналната мостра от определен дизайн, трябва да заплатят. 
 ・Дигитално печатани кърпи – 65 BGN за дизайн; 
 ・Жакард, Едноцветен релеф – 400 BGN за бял цвят; 500 BGN за всякакви други едноцветни, различни от бял; 
 ・многоцветeн жакард –700 BGN;
 ・готова мостра от наличен плат – 90 BGN;
 ・едноцветен спален комплект – 200 BGN на сет за един цвят;
Предварителните производствени мостри са безплатни, ако има официално поръчка в системата.
4. Поръчката се счита за поставена и потвърдена при следните условия:
 ・ визуализациите на дизайна са писмено потвърдени;
 ・ цветовете са писмено потвърдени (чрез проби или с пантон);
 ・ проформа-фактурата е подписана и подпечатана от клиента;
 ・ авансовото плащане  е направено и е потвърдено;
5. Необходимо време за производство:
 Нормалното време за производство е 30 дни за всички стандартни артикули. За уникалните продукти времето 
варира между 30-60 дни.  Бързи поръчки се предлагат при допълнително заплащане.
6.Tолерантност +/-
 Tолерантност на количеството е +/- 10% за количество до 1000 бр. И +/- 5% за количествата над 1000 бр. Ако се 
изисква точно количество по поръчка ,то допълнителната такса  е от 3%  и се дължи преди изпращането на офертата.
7. Технически параметри - ако клиента не изисква друго, ще бъдат гарантирани следните допустими отклонения:
 ・ размери и допустимо тегло +/- 5%;
 ・ при пране на 60°С стандартната свиваемост е до 6% (за по–малка свиваемост обърнете се към търговския 
представител);
 ・ цветови нюанси – 2 степени на отклонение в нюанса на цвета от сивата скала;
 ・ Стандартните размери изброени в офертата, се отнасят за третиране преди пране. Очакваната свиваемост след 
първоначалното измиване е 5-6%. Ако се изисква по-малка свиваемост, отколкото е посочено, направете справка чрез 
предварително запитване;
8. Условия на плащане:
Ние изискваме 50% авансово плащане при потвърждение на поръчката и 50% преди доставка при потвърждение за 
товарене. Крайното плащане се извършва по проформа фактура и окончателната фактура се издава след натоварването и 
след плащането на стоките.
9. Документи за експорт – стандартните документи за износ, които издават "Аглика" са: фактура, чмр или коносамент, 
опаковъчен списък, а при специална молба можем да издадем и сертификат за произход EUR1. Всички други документи 
трябва да бъдат обсъдени преди поръчка.
10. Информация за складиране:
Складът е със седалище в Твърдица 8890 България и е мястото за товарене при условия на доставка –EXW; За FOB 
условията са използвани пристанище Бургас, България.
11.Политика за възстановяване и иск:
Искането за връщане на стоки трябва да бъде направено в писмена форма в 7-дневен срок от получаването на стоките. 
Връщаната стока е разрешена само при доставка, която не съответства на параметрите, които се изискват в поръчката. 
Персонализираните продукти не могат да бъдат върнати ако са извършени в съответствие с поръчката на клиента.

М О Л Я ,  З А Я В Е Т Е  Ф О Р М У Л Я Р  З А  П О Р Ъ Ч К А  О Т  Т Ъ Р Г О В С К И Я  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л . . . . . . . . . . . . . . . .
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10 ВАЖНИ ПРИЧИНИ,  ЗА ДА КУПУВАТЕ ОТ НАС

AGLIKA@AGLIKA.BG
ВАШАТА ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СКОРО

1.    Европейско производство с европейско обслужване, повече от 40 години основен доставчик  
        в хотелиерството.

2.     Експедитивно производство - от 10 до 30 дни за стандартни артикули.

3.     Бърза доставка от международно пристанище - Бургас / бг .

4.     Минимално количество за поръчка - 150 бр. за бели кърпи (количество за белия жакард 
         лого - 500 бр.)  и 100 бр за спално бельо, олекотени завивки и халати.

5.     Няма предварителни такси за дизайн на Жакард или друг дизайн.

6.     Технология за намаляване на свиваемост на спално бельо.

7.     Ефективна хавлиена кърпа - Ниско тегло с обемна визия, по- малко разходи за пране.

8.    Халати с изклучително здрава бримка и богат външен вид.

9.    Различни разновидности на складови артикули, подходящи за експедиране в кратки срокове 
        за нуждите на хотела и хотелиерството.

10.    Всички текстилни изделия в един хотел, спа центрове или болница от един производител – аглика.
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