
EKO TEXTIL

KATALOG

OBLEČTE SE 
BEZ VÝČITEK

Velmi šetrná k přírodě je i pestrá kolekce EarthPosi�ve®, při jejíž 
výrobě se navíc používá energie z obnovitelných zdrojů.

příjemný, ale hlavně jeho pěstování je mnohem šetrnější než
pěstování bavlny. Bambus je vskutku skromný chlapík, takže 
není potřeba půdu tolik hnojit ani zavlažovat.

Věříme, že stejně jako my nadchnete se i vy pro kolekci SALVAGE     
z recyklované BIO bavlny, která vzniká přímo v továrně z odřezků 
vyráběného tex�lu. 

Objevte materiál budoucnos� - bambus. Nejen, že je na dotek

Vybíráme pouze tex�l vyrobený z udržitelných materiálů, 
jako je například bio bavlna nebo bambus.

Všechny materiály i provedení je nejlépe vidět na vlastní oči. 
Přijďte se podívat na vzorky. Je to skvělá inspirace. 

BRANDING

Samozřejmě, že řešíme i co nejekologičtější formu síto�sku. 
Technologie síto�sku je sama o sobě značně neekologická, 
ale používáme ty nejšetrnější barvy a postupy. 
Více zjis�te na www.green-cat.cz.

Zvolte šetrnější a luxusní výšivku, nadšeně doporučujeme.
Bezva jsou také visačky. Dají vašemu tex�lu švih a eleganci. 



ŠETRNÝ K PŘÍRODĚ
ŠETRNÝ I K PENĚŽENCE

VZORKY

Přesvědčte se sami, 
že nabízený tex�l není o moc
dražší než ten obyčejný. 
Jeho přínos je ale mnohonásobný.

Uvedené ceny jsou
ZÁKLADNÍ a ORIENTAČNÍ
= při větším množství 
poskytujeme slevy a vždy vám
zkalkulujeme přesnou cenu
vaší zakázky. Ceny uvádíme 
bez brandingu, DPH a dopravy. 

Mnoho materiálů a barev
máme vyvzorkováno u nás.
Domluvte si nezávaznou prohlídku.
Je to perfektní inspirace.
Tex�l, který si vyberete, vám rádi
vyvzorkujeme v barvách a veli-
kostech, o kterých uvažujete.
Je to ale agenda, která stojí
dost času a nákladů. Cena vy-
vzorkování a jejich zapůjčení 
je proto 500 - 1 000 Kč. 
Tuto částku pak odečteme 
od výsledné ceny zakázky.



EP01

Jersey 4oz / 155g

k dispozici velikos�: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

jehož kvalitou si můžete být stoprocentně jis�.
Padnoucí klasické pánské či unisex tričko,

100% BIO bavlna s cer�fikací GOTS

tato cer�fikace dokazuje, že 
během pěstování bavlny nedošlo
k použi� žádných chemikálií 
poškozujících zdraví člověka 
a životní prostředí.

kolekce z BIO bavlny. 
Při výrobě se navíc využívá 
energie z obnovitelných
zdrojů (větrné a solární)
a �m uhlíkovou stopu snižuje 
na minimum = o celých 90%. 
Za�m co výrobou běžného trička 

se do atmosféry vypus� zhruba 
6 kg skleníkových plynů, výrobou 
biotrička jich vznikne jen asi 600g!
Hodnota uhlíkové stopy je 

nadací The Carbon Trust.
propočítávána a cer�fikována

za kolik?
bílé         | 119,00 Kč/ks
barevné | 129,00 Kč/ks
melange | 135,00 Kč/ks



CREATOR EP04

k dispozici velikos�: 2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3 XL

180g

Osvědčený zástupce šmrcovní značky Stenley/Stella:
pánské či unisex tričko v obrovské škále barev a dokonalé kvalitě.
100% BIO bavlna s cer�fikací GOTS

tak akorát a příjemně dlouhé. Ani po letech neztrácí tvar.

k dispozici velikos�: S / M / L / XL

Jersey 4oz / 155g

Dámské tričko, které budete určitě rády nosit. Je vypasované

100% BIO bavlna s cer�fikací GOTS

za kolik?
bílé         | 127,00 Kč/ks
barevné | 134,00 Kč/ks
heather | 194,00 Kč/ks

za kolik?
bílé         | 116,00 Kč/ks
barevné | 120,00 Kč/ks
melange | 122,00 Kč/ks



DEVOTERDEDICATOR

Ikonická polokošile v klasickém provedení.
Kvalitní materiál a uši� zaručuje, že ji budete nosit roky.
100% BIO bavlna

k dispozici velikos�: S / M / L / XL / 2XL / 3XL 

230g

za kolik?
bílé         | 291,00 Kč/ks
barevné | 324,00 Kč/ks
heather | 338,00 Kč/ks

Luxusní dámská polokošile, která krásně padne.
Zadní díl je o kousek delší než přední a celé je příjemně dlouhé.

k dispozici velikos�: XS / S / M / L / XL / 2XL

95% BIO bavlna a 5% elastan
200g

za kolik?
bílé         | 259,00 Kč/ks
barevné | 280,00 Kč/ks
heather | 322,00 Kč/ks



CRUISER

za kolik?
bílá         | 379,00 Kč/ks
barva      | 380,00 Kč/ks
melange| 399,00 Kč/ks

300g

Teploučká FLEECE mikina se stojáčkem hezky ke krku.
Kvalitní fleece, silný přesně akorát. 
85% BIO bavlna, 15% recyklovaný polyester

k dispozici velikos�: S /M / L / XL / 2XL 

EP62

Vydařená klasická mikina, při jejíž výrobě nevznikl ani gram 
oxidu uhličitého navíc a to hlavně díky energii z obnovitelných zdrojů. 

k dispozici velikos�: XS / S / M / L / XL / 2XL 

280g
100% BIO bavlna s cer�fikací GOTS

za kolik?
622,00 Kč/ks



CRUISERCHANGER

350g

k dispozici velikos�: 2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL 

Klasický střih, těžká bavlna zaručuje úspěch této mikiny.
Padne pánům i dámám. Tip: krásně na ní vypadá výšivka.
85% BIO bavlna, 15% recyklovaný polyester

za kolik?
bílé         | 512,00 Kč/ks
barevné | 512,00 Kč/ks
heather | 548,00 Kč/ks

95% BIO bavlna a 5% elastan

Kvalitní mikina s módní kapucí a vydařeným detailem: pěknou 
šňůrkou. Střih je universální a sluší opravdu všem.

350g

k dispozici velikos�: 2XS / XS / S /M / L / XL / 2XL / 3XL

za kolik?
bílé         | 654,00 Kč/ks
barevné | 654,00 Kč/ks
heather | 698,00 Kč/ks



černá

černá

limetová

limetová

SÍŤOVKAEP75

 Je lehká, hodně unese a dlouho vydrží – prostě ideální náhrada 
jednorázových igelitových tašek. Tyto jsou navíc vyrobené v ČR.

40 x 40 cm | pro výběr: krátká nebo dlouhá ucha

100% BIO bavlna s cer�fikací GOTS
nosnost 10 kg

velikost 36 x 40 cm

Z pěkně pevné látky ušitá taška, do které toho díky dvojitému 
dnu naskládáte opravdu fůru. Ucha vyjdou přes rameno, ale 
nebudete brousit dnem po zemi, ani pokud tašku ponesete v ruce. 
100% BIO bavlna „kepr” s cer�fikací GOTS | 170g

přírodní

přírodní

tyrkysová

tyrkysová

růžová

růžová

za kolik?
79,00 Kč/ks

za kolik?
natural   | 68,00 Kč/ks
bílá         | 76,00 Kč/ks
barva      | 76,00 Kč/ks



přívě�vé k životnímu prostředí. 
Tex�l z bambusu nabízíme

BAMBUS je nenáročný na živiny

a vodu – té potřebuje až 5x méně
než bavlna. I jeho zpracování je

ve směsi s biobavlnou (70%
bambusu a 30% biobavlny).



N45

k dispozici velikos�: S / M / L / XL 

70% viskóza z bambusu / 30% BIO bavlna
o dost jiná než z bavlny, ale rozhodně příjemná. Vyzkoušejte ji.
Lehké a chladivé unisex tričko. Látka z bambusu je 

150g

za kolik?
bílá         | 195,00 Kč/ks
barva      | 195,00 Kč/ks

za kolik?
bílá         | 173,00 Kč/ks
barva      | 173,00 Kč/ks

N43

k dispozici velikos�: S / M / L / XL

Moc pěkný střih s jemně ženskými prvky jako jsou
raglánové rukávy, lodičkový výstřih a mírné projmu�. 
115g



Přímo v továrně se zpracovávají 
odřezky látek na nový materiál.

Elegantním a módním moaré se 
pyšní tex�l z recyklované bavlny.

RECYKLOVANÁ BAVLNA



SA02

165g

Kvalitní materiál, který se nosí opravdu báječně.

k dispozici velikos�: XS / S / M / L / XL / 2XL

Vydařený dámský model pohodlně dlouhý a vypasovaný.

60% recyklovaná BIO bavlna a 40% recyklovaný polyester

SA01

60% recyklovaná BIO bavlna a 40% recyklovaný polyester
165g

k dispozici velikos�: XS / S / M / L / XL / 2XL 

Navíc tričko oživuje pěkné moaré dané technologií recyklace.
Tohoto materiálu se rozhodně nebojte, je super příjemný.

za kolik?
bílé         | 119,00 Kč/ks
barevné | 119,00 Kč/ks

za kolik?
bílé         | 125,00 Kč/ks
barevné | 125,00 Kč/ks



SA61 SA60

Woven Twill 6oz / 215g

60% Recycled pre-consumer co�on organically grown   
40% Recycled post-consumer polyester

SHOPPER TOTE BAG

ONE SIZE

Tuhle tašku si oblíbíte a ochotně s ní nahradíte všechny

velikost: 36 x 40 cm

zbytečné igelitky. Má prak�cké skládané dno a vejde se do ní hromada.
60% recyklovaná BIO bavlna a 40% recyklovaný polyester
215g

NL Natural

za kolik?
68,00 Kč/ks

SA40

za kolik?
91,00 Kč/ks

za kolik?
bílá         | 375,00 Kč/ks
barevná | 375,00 Kč/ks

Poc�vá mikina, která vám udělá vynikající službu.

k dispozici velikos�: XS / S / M / L / XL / 2XL 

Vydařený a příjemný reprezentant recyklovaného tex�lu.

290g
60% recyklovaná BIO bavlna a 40% recyklovaný polyester



VÝŠIVKA Korunujte ekologický tex�l i brandingem 

přátelským k životnímu prostředí. Skvělým a luxusně 
vypadajícím řešením je výšivka, která pozvedne vaše 
tričko do hvězdných výšin. Dokážeme velmi kvalitní 
výšivky za výborné ceny. 

VISAČKY Dodají vašemu tex�lu švih a eleganci.

Vytkávané tex�lní visačky třeba s logem a webem lze všít 
nebo našít. Efektní jsou také papírové visačky 
na recyklovaném kartonu, oživené například s přírodním 
provázkem či barevnou mašličkou. Nabízejí dostatek 
místa pro informace o ekologickém tex�lu, jak a z čeho 
je vyroben a proč jste se pro něj rozhodli.

SÍTOTISK řešíme i co nejekologičtější formu síto�sku. 

Technologie síto�sku je sama o sobě značně 
neekologická, ale snažíme se o co nejlepší řešení. 
Tiskneme v jedné z mála cer�fikovaných eko�skáren 
v Evropě. Co to znamená? Tisk cer�fikovanými barvami, 
které kryjí i drží stejně dobře jako běžné, ale neškodí 
životnímu prostředí. Do kanalizace se nevypouš� žádné 
škodlivé odpady a zodpovědné recyklování veškerých 
použitých materiálů. Balení výrobků do recyklovaného 
materiálu bez obsahu PVC.
Více zjis�te na blogu GreenCat.BRANDING



Každá igelitka, kterou odmítneme 
díky oblíbené síťovce. A každá kapsa 
na svačinu, nahrazující hromadu 
pytlíků a alobalu - zase o trochu 
přispějí k ochraně životního 
prostředí. Rádi vám zajímavé dárky 
redukující množství odpadu 
navrhneme přímo na míru.

Tře� R, které neodiskutovatelně
prospívá přírodě je vše, co pomáhá 

REDUKOVAT množství odpadu.

REUSING opakované použi� 

materiálu pomáhá životnímu 
prostředí více než recyklace. 
Reusingem chápeme využi� 
materiálu bez změny jeho 
materiální podstaty. Šetříme tak 
energie potřebné pro recyklaci.

3xR

D a l š í  e k o l o g i c k é  d á r k y

najdete na green-cat.cz 
Ne j lepš í bude se potkat .
Rádi vám připravíme nabídku.
Napište na  info@green-cat.cz
či brkněte na 603 168 824.

BILLBOARD NEVYHAZUJTE, 
hoďte si jej na rameno

Poslední �p: Vaše outdorová kampaň 
chytne u nás druhý dech.
O vaše bannery se postaráme. 
Designéři navrhnou řešení přímo 
pro Vás. Vyvzorkujeme a pak vyrobíme 
v osvědčené chráněné dílně.
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