
OLEX - PRAHA, s.r.o. Velkoobchod s textilní metráží

Mezi Vodami 1560/33  143 00 Praha 4- Modřany

Web: http://www.olex.cz   e-mail: info@olex.cz  Tel: +420 241 480 946  GSM: +420 776 811 708 GSM Slovensko: +421 

ceník pláten 2022

10. 1. 2022 EUR BEZ DPH
VELKOOBCHOD METRÁŽ NA MÍRU
STANDARD

Standard EU

 Od 5m+  Od 15m+

Název tkaniny celé role  SLEVA 20%  SLEVA 30%

Bílý program /  Biely program

                                    Kolekce PURE COTTON: 100% bavlna

DOMESTINO 120 (100 bílá) – 150 cm €1,63 €3,10 €2,48 €2,17

PERCAL 130 C200 (100 bílá) – 290 cm €3,10 €5,88 €4,70 €4,11

DOMESTINO 135 (100 bílá) – 150 cm €1,59 €3,02 €2,42 €2,11

DOMESTINO 135 (100 bílá) – 220 cm €2,20 €4,20 €3,36 €2,94

DOMESTIK 145 (režné ECO plátno) – 150 cm €1,55 €2,94 €2,35 €2,06

DOMESTIK 145 (100 bílá) – 150 cm €1,67 €3,18 €2,55 €2,23

DOMESTIK 145 (100 bílá) – 180 cm €2,12 €4,04 €3,23 €2,83

DOMESTIK 145 (100 bílá) – 220 cm €2,29 €4,33 €3,46 €3,03

DOMESTIK 145 (100 bílá) – 240 cm €2,53 €4,82 €3,85 €3,37

DOMESTIK 145 (100 bílá) – 260 cm €2,65 €5,06 €4,05 €3,54

DOMESTIK 145 (100 bílá) – 280 cm €2,84 €5,39 €4,31 €3,77

DOMESTIK 145 (100 bílá) – 300 cm €3,02 €5,76 €4,60 €4,03

DOMESTIK 170 (100 bílá) – 150 cm €1,96 €3,71 €2,97 €2,60

DOMESTIK 170 (100 bílá) – 220 cm €2,53 €4,82 €3,85 €3,37

                   Syntetická vlákna: směs polyester / bavlna

TASMA 110 (100 bílá) – 150 cm, 65/35 €1,55 €2,94 €2,35 €2,06

CIVIK 130 (100 bílá) – 150 cm, 50/50 €1,55 €2,94 €2,35 €2,06

CEJLON 130 (100 bílá) – 150 cm, 20PES/80BA €1,55 €2,94 €2,35 €2,06

Uni Barvy / Uni Farby

                                    Kolekce PURE COTTON: 100% bavlna

DOMESTINO 120 (60°C UNI růžová) – 220cm €2,13 €4,29 €3,43 €3,00

DOMESTIK 145 (60°C 25x UNI odstínů ) – 150 cm €2,02 €4,04 €3,23 €2,83

DOMESTIK 145 (90°C / Cl 2x IKEM / Medcal) – 150 cm  €2,25 €4,49 €3,59 €3,14

DOMESTIK 145 (60°C 9x UNI odstínů ) – 215 cm €2,44 €4,90 €3,92 €3,43

                   Syntetická vlákna: směs polyester / bavlna

CIVIK 130 (60°C 2xUNI žlutá a modrá)-150 cm, 50/50 €1,63 €3,27 €2,61 €2,29

Potisky  /  Potlače

                      Potisky do zdravotnictví

DOMESTIK 145 (zdravotní pruhy/ 5 variant) –150cm €1,90 €3,59 €2,87 €2,51

€1,88 €3,55 €2,84 €2,49

                      Potisky na ložní povlečení

DOMESTIK 145 TISK ( 22x vzorů) – 220 cm €2,82 €5,35 €4,28 €3,74

HANA 120 (dětské/ 6x vzorů) – 150 cm €2,06 €3,92 €3,13 €2,74

HANA 120 Chlupkal (květy 4 vzory) – 150 cm €2,37 €4,49 €3,59 €3,14

                       Drobné potisky, trenkoviny a šatovky

DOMESTINO 120 TISK (18 vzorů)-160cm €2,04 €3,88 €3,10 €2,71

DOMESTIK 145 TISK ( 46x drobných vzorů) – 150 cm €1,92 €3,63 €2,91 €2,54

DOMESTIK 145 TISK ( 14x tmavé vzory) – 150 cm €2,04 €3,88 €3,10 €2,71

HETRA 115 Trenkovina ( 4 vzory) – 150 cm €1,76 €3,35 €2,68 €2,34

DOMESTIK 145 (andělíček na pacientské košile 10 
vzorů) – 150 cm



HERA 120 Renforce (šatovky 5 vzorů) – 150 cm €2,37 €4,49 €3,59 €3,14

HABINA 120 Šatovka ( 7x vzorů) – 150 cm €1,90 €3,59 €2,87 €2,51

HERA 120 Renforce (šatovky 5 vzorů) – 150 cm €2,37 €4,49 €3,59 €3,14

                        Geometrické potisky, pruhy a kostky

HABINA 120 Plátno ( 15 vzorů) – 150 cm €1,90 €3,59 €2,87 €2,51

HANA 125 ( 3x vzory) – 150 cm €2,06 €3,92 €3,13 €2,74

HALENA 120 renforce (8x vzorů) – 150 cm €2,51 €4,78 €3,82 €3,34

HERA 120 Renforce (šatovky 5 vzorů) – 150 cm €2,37 €4,49 €3,59 €3,14

Vaflová tkanina    NOVINKA 2020

HAFLE 120 (vaflovina 4x vzory) -142cm €2,41 €4,57 €3,66 €3,20

                      Potisky na ložní povlečení

KREP 115 TISK (4x vzorů na ložní) -210cm  €2,78 €5,27 €4,21 €3,69

Pestře tkané, praní 90°C

KANAFAS 140 pestřetkaný 8 dezénů  – 150 cm
€3,27 €6,20 €4,96 €4,34

             zelená/modrá/červená/žlutá/hnědá kostka 1cm

HEDVIKA  (Dekorační 100, 110, 130, 160g/m2)-150cm €1,80 €3,43 €2,74 €2,40

HUBERT 125 (malá kostka žlutá) €2,33 €4,41 €3,53 €3,09

Flanely, oboustranně česané

FLANEL 150 (bílá) – 150 cm €2,33 €4,41 €3,53 €3,09

FLANEL 150 (režná) – 160 cm €1,92 €3,63 €2,91 €2,54

FLANEL 150 (UNI barvy / 3x odstíny ) – 150 cm €2,65 €5,06 €4,05 €3,54

FLANEL 150 (potisk / 22x vzorů ) – 150 cm €2,65 €5,06 €4,05 €3,54

FLANEL 165 (potisk kostky / 17x vzorů )–160 cm  €2,65 €5,06 €4,05 €3,54

Úplné znění ceníku a skladovou dostupnost najdete na firemním webu www.olex.cz 

OLEX - PRAHA, s.r.o. Velkoobchod s textilní metráží
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ceník keprů a batohovin 2020

10. 1. 2022 EUR BEZ DPH
VELKOOBCHOD METRÁŽ NA MÍRU
STANDARD

Standard EU

 Od 5m+  Od 15m+

Název tkaniny celé role  SLEVA 20%  SLEVA 30%

                                            Kolekce PURE COTTON: 100% Bavlna

NORD 160 (90°C bílá) – 150cm €2,33 €4,41 €3,53 €3,09

NORD 160 (90°C / Cl UNI barvy /5x světlé odstíny) €2,73 €5,18 €4,15 €3,63

NORD 160 (90°C / Cl UNI barvy /2x tmavé odstíny)  €2,98 €5,67 €4,54 €3,97

Kepry na pracovní oděvy

NORD 200 (režný ECO kepr)  – 150cm €2,04 €3,88 €3,10 €2,71

NORD 200 (100 bílý)  – 150cm €2,33 €4,41 €3,53 €3,09

NORD 200 (60°C UNI barvy – černá)  – 150cm €2,57 €4,90 €3,92 €3,43

NORD 245 (00 bílý)  – 150cm €2,41 €4,57 €3,66 €3,20

NORD 245 (60°C UNI 17x odstínů) – kepr 150 cm €2,78 €5,27 €4,21 €3,69

€3,27 €6,20 €4,96 €4,34

NORD 350 (60°C  UNI barvy –  5x odstínů)–150cm €4,45 €8,45 €6,76 €5,91

Široké kepry – 300 cm, dublované

TABLE 220 (bílý kepr 2/2) – 300cm €4,24 €8,08 €6,47 €5,66

TABLE 220 (60°C kremová, šedá, černá) – 300cm €5,55 €10,53 €8,42 €7,37

TABLE 220 (60°C Bordó č.340) – 300cm €6,04 €11,47 €9,18 €8,03

Potisky, maskáčové dezény

NORD 290 (60°C maskáčový vzor)–150cm €4,29 €8,16 €6,53 €5,71

Lehké kepry do zdravotnictví, praní 90°C, Cl

NORD 290 (bílá / 60°C UNI barvy –  12x odstínů)–
150cm



                   Syntetická vlákna: směs polyester / bavlna, 100% polyester

Lehké kepry do zdravotnictví

ESTER 160 (bílá)  – 150cm, 50/50 €2,12 €4,04 €3,23 €2,83

ESTEX 160 (bílá)  – 150cm, 65/35 €2,45 €4,65 €3,72 €3,26

ESTEX 195 (bílá)  – 150cm, 65/35 €2,45 €4,65 €3,72 €3,26

ESTER 200 (bílá)  – 150cm, 50/50 €2,24 €4,29 €3,43 €3,00

ESTEX 160 (60°C uni barvy – 12x odstínů)–150cm, 65/35 €2,57 €4,90 €3,92 €3,43

ESTEX 195 (60°C uni barvy – 8x odstínů)–150cm, 65/35 €2,57 €4,90 €3,92 €3,43

Kepry na pracovní oděvy

ESTEX 240 (bílá / 60°C uni barvy-19x odstínů) 65/35 €2,65 €5,06 €4,05 €3,54

ESTEX 240 (60°C reflexní žlutá) 65/35 €3,10 €5,88 €4,70 €4,11

ESTER 315 (60°C  UNI barvy -  8x odstínů)  60/40 €3,59 €6,82 €5,45 €4,77

Kanvas

€2,98 €5,67 €4,54 €3,97

Potisky, maskáčové dezény

HAMA 145 Košilovina (60°C 2x maskáčový dezén) €2,61 €4,98 €3,98 €3,49

HAMA 240  (40°C maskáčové vzory) €2,84 €5,39 €4,31 €3,77

ESTEX 240 (60°C 2x maskáčový vzory) 65/35 €2,94 €5,59 €4,47 €3,91

Speciální úpravy, Vodoodpudivá (VO), speciální tkaní

INTEX 250 (60°C bílá a UNI barvy – 8 odstínů), 50/50 €3,27 €6,20 €4,96 €4,34

€3,47 €6,61 €5,29 €4,63

ELIS 220 (elastická džínovina 2x) €2,86 €5,43 €4,34 €3,80

ELIS 190 (elastická džínovina) €2,86 €5,43 €4,34 €3,80

€2,24 €4,29 €3,43 €3,00

€2,49 €4,73 €3,79 €3,31

€2,57 €4,90 €3,92 €3,43

€2,24 €4,29 €3,43 €3,00

KORDURA 350 (maskáč) 100% PES, PVC zatěr €2,49 €4,73 €3,79 €3,31

Úplné znění ceníku a skladovou dostupnost najdete na firemním webu www.olex.cz 

OLEX - PRAHA, s.r.o. Velkoobchod s textilní metráží

CANVAS 260 (60°C uni barvy – 4x odstíny) – 150cm, 65/35

INTEX 250 (60°C reflexní-žlutá/oranžová/červená), 
50/50 

OXFORD 200 (bílá+uni barvy 27x odstínů) 160cm (VO) 
100%PES PU zatěr

OXFORD 200 (40°C reflexní žlutá+maskáč) 160cm (VO) 
100%PES PU zatěr

OXFORD LINEN 200 (40°C imitace lnu) /160cm (VO) 100% 
PES PU zatěrr

KORDURA 350 (bílá / UNI barvy -  11x odstínů) , VO, 100% 
PES, PVC zátěr



OLEX - PRAHA, s.r.o. Velkoobchod s textilní metráží

Mezi Vodami 1560/33  143 00 Praha 4- Modřany

Web: http://www.olex.cz   e-mail: info@olex.cz  Tel: +420 241 480 946  GSM: +420 776 811 708 GSM Slovensko: +421 

10. 1. 2022 EUR BEZ DPH
VELKOOBCHOD METRÁŽ NA MÍRU
STANDARD

Standard EU
 Od 5m+  Od 15m+

Název tkaniny celé role  SLEVA 20%  SLEVA 30%

Atlasgradly, hotelové pruhy,  mykaná příze 

                   Bílé

ATLAS-GRADL 170 (Bílá)-145cm   TC150
€1,96 €3,71 €2,97 €2,60                         hotelový pruh       10mm,   15mm,   20mm

                         hotelový pruh        24mm,  28/6 mm   30mm

ATLAS-HOTEL 150 (Bílá)-145cm   TC200
€2,12 €4,04 €3,23 €2,83

     hotelový pruh        10mm,   22mm 

                   Uni barvy

ATLAS-GRADL 170 (UNI barvy) – 145 cm
€2,29 €4,33 €3,46 €3,03

ATLAS-HOTEL 150 (60°C UNI barvy)-145cm   TC200
€2,33 €4,41 €3,53 €3,09

        hotelový pruh     22 mm – 5x odstínů  

Satény a damašky z česané příze

                   Bílé

SATEEN 150 (Bílá hotel pruhy)-145cm    TC250
€2,37 €4,49 €3,59 €3,14

                  hotelový pruh           4mm,   8mm,      20mm

SATEEN 150/  (Bílá) – 285 cm     TC250
€4,08 €7,76 €6,20 €5,43                                                        Hladký satén

         hotelový pruh      2mm  4 mm    8mm     20 mm    24/6mm

CVC SATEN 150/  (Bílá 2mm/20mm) – 285 cm   TC250 €4,08 €7,76 €6,20 €5,43

CVC SATEEN 215  (1801 režný)-160cm NOVINKA €2,04 €3,88 €3,10 €2,71

PERCAL 130 C200 (100 bílá) – 290 cm €3,10 €5,88 €4,70 €4,11

                   Uni barvy

SATEEN 150 (UNI barvy hotel pruhy) – 145 cm TC250 €2,65 €5,06 €4,05 €3,54

SATEEN 150 – 285 cm  UNI barvy   T250 hladký dezén

SATEEN 150 (UNI hladký/ 8x světlé) – 285cm   TC250 €4,49 €8,53 €6,82 €5,97

SATEEN 150 (UNI hladký/ 4x tmavé) – 285cm   TC250 €4,69 €8,94 €7,15 €6,26

ceník tkanin: hotelový a gastro 

                         hotelový pruh    10mm nebo 20 mm – až 5 
odstínů



Ubrusoviny

                   Bílé

DOMESTIK 170 (100 bílá) – 150 cm €1,96 €3,71 €2,97 €2,60

DOMESTIK 170 (100 bílá) – 220 cm €2,53 €4,82 €3,85 €3,37

NORD 160 (90°C bílá) – 150cm €2,33 €4,41 €3,53 €3,09

ESTER 160 (bílá)  – 150cm, 50/50 €2,12 €4,04 €3,23 €2,83

ESTER 200 (bílá)  – 150cm, 50/50 €2,24 €4,29 €3,43 €3,00

ESTEX 160 (bílá)  – 150cm, 65/35 €2,45 €4,65 €3,72 €3,26

NORD 200 (100 bílý)  – 150cm €2,33 €4,41 €3,53 €3,09

TABLE 200/55 (bílá panama 2/2, kostka 55mm )-150cm €3,02 €5,76 €4,60 €4,03

TABLE 220 (bílý kepr 2/2) – 300cm €4,24 €8,08 €6,47 €5,66

NORD 245 (00 bílý)  – 150cm €2,41 €4,57 €3,66 €3,20

HUBERT 150 (Damašek 3x dezény)-140cm €2,98 €5,67 €4,54 €3,97

HEBRON 170 bílý brokát (13 žakárových vzorů)–140cm €3,43 €6,53 €5,22 €4,57

                   Uni barvy

NORD 200 (60°C UNI barvy – černá)  – 150cm €2,57 €4,90 €3,92 €3,43

TABLE 200/55 (Béžová PANAMA2/2 kostka 55mm) –150cm €3,18 €6,04 €4,83 €4,23

TABLE 200/55 (Vínová PANAMA 2/2 kostka 55mm) –150cm €3,63 €6,90 €5,52 €4,83

TABLE 220 (60°C kremová, šedá, černá) – 300cm €5,55 €10,53 €8,42 €7,37

TABLE 220 (60°C Bordó č.340) – 300cm €6,04 €11,47 €9,18 €8,03

ESTEX 160 (60°C uni barvy – 12x odstínů)–150cm, 65/35 €2,57 €4,90 €3,92 €3,43

ESTEX 195 (60°C uni barvy – 8x odstínů)–150cm, 65/35 €2,57 €4,90 €3,92 €3,43

ESTEX 240 (bílá / 60°C uni barvy-19x odstínů) 65/35 €2,65 €5,06 €4,05 €3,54

NORD 245 (60°C UNI 17x odstínů) – kepr 150 cm €2,78 €5,27 €4,21 €3,69

NORD 290 (bílá / 60°C UNI barvy –  12x odstínů)–150cm €3,27 €6,20 €4,96 €4,34

                   Pestře tkané

KANAFAS 140 pestřetkaný 8 dezénů  – 150 cm
€3,27 €6,20 €4,96 €4,34zelená, modrá, žlutá, hnědá kostka 1cm

červená  kostka 8mm, 20mm

HUBERT 125 (malá kostka žlutá) €2,33 €4,41 €3,53 €3,09

HUBERT 170 (velké barevné kostky SOLDI) – 166 cm €2,33 €4,41 €3,53 €3,09

HEDVIKA  (Dekorační 100, 110, 130, 160g/m2)-150cm €1,80 €3,43 €2,74 €2,40

                  Potisky

TABLE 250 (potisk FARMER MARKET) – kepr €3,39 €6,45 €5,16 €4,51

TABLE 380 (přírodní barva )-150cm €2,29 €4,33 €3,46 €3,03

DOMESTIK 145 TISK ( 46x drobných vzorů) – 150 cm €1,92 €3,63 €2,91 €2,54

DOMESTIK 145 TISK ( 14x tmavé vzory) – 150 cm €2,04 €3,88 €3,10 €2,71

DOMESTINO 120 TISK (18 vzorů)-160cm €2,04 €3,88 €3,10 €2,71

HABINA 120 Plátno ( 15x dezénů-kostky) – 150 cm €1,90 €3,59 €2,87 €2,51

HC Plátno Vánoce €2,53 €4,82 €3,85 €3,37

HANA 125 ( 3x vzory) – 150 cm €2,06 €3,92 €3,13 €2,74

dopravné 7,9€ až 11,90€

doběrečné

Doprava a platba při objednávce nad 2000 Kč vč. DPH po celé ČR ZDARMA


