
Дигиталният  печат на фирма “БлуРед” - гаранция за качество!

• Халати - домашни и за баня във всички размери и за всеки вкус
• Сувенирен текстил, рекламен текстил, банери и знамена
• Хавлиени кърпи детски, рекламни, кухненски, сувенирни и брандирани с размери  
   30/50см, 50/70см, 140/70см, 80/160см, 100x180см
• Плажни кърпи, сувенирни кърпи, памучни кърпи, рекламни кърпи и брандирани кърпи с дизайн на клиента
• Кухненски текстил - покривки, салфетки, престилки, ръкавици и комлекти за дома
• Възглавници, калъфки и декоративни изделия за дома - колекция “BLUERED”  и по дизайн на клиента
• Спално бельо и покривки за легла
• Щампирани  платове, фотографски фонове и пана
• Щори и завеси напечатани с дизайн на клиента
• Тениски и суичъри с дизайн на клиента 

• Печат на трансферна хартия за сублимация с висока резолюция на ширина до 260см. 
• Дизайн и предпечат на проекти за рекламни материали за трансферен    
  печат върху текстил, памук, хавлиени кърпи, плат и сатен.
• Изработване на фирмени лога и индивидуални дизайни по задание от 
  клиента, ретуш и обработка на фотографии за сублимационнен печат.
• Изработка на нови продукти по параметри зададени от клиента. 
• Изработка на висококачествени фотографски фонове и пана практически
  на всеки размер.
• Дигитален печат на тениски и суичъри
• Директен дигитален печат на памук до 165см
• Услуги с каландер с ширина до 200см.
• Продажба на платове за сублимация

Всичките ни продукти могат да бъдат брандирани специално за Вас. Бъдете уникални и оригинални с продуктите на “БлуРед”

Dragoman str 2A Asenovgrad
www.bluered.eu

bluered_danni@abv.bg
0331/ 910 85

0897/ 484 292

Фирма “БлуРед” е специализирана в дигитален директен и трансферен печат върху текстил, хавлиени кърпи, рекламен текстил, платове, 
дрехи и изделия за дома.  
Вече над 15 години продукцията ни се отличава с отлично качество и оригинален дизайн. Използването на най-новите технологии за 
дигитален печат и сублимация върху текстил ви гарантират изключителна устоичивост и наситеност на цветовете. 
Използваме дигитални принтери с пигменти, които позволяват печат върху естествени  
материи, платове, тениски суичъри и др.
Собствения ни дизайнерски отдел ни позволява бързо и професионално да изработваме както уникати за всеки вкус, така и нови рекламни 
дизайни за корпоративни клиенти, хотели, ресторанти,клубове и курортни комлекси. Това което ни отличава е способността ни бързо 
да индивидуализираме дизайна на  всеки наш продукт за личния ви вкус и по вашите предпочитания, както и серийното производство на 
оригинални и дълготрайни щампи върху рекламен текстил.
 Производството ни влючва

Услуги



1

Памук/Полиестер
Еко мастила
Double face

J-eco subly nano
400г/м2

Размери:
70x140cm
80x160cm
100x180cm

Плажни 
кърпи с 

дигитален 
печат



2

Памук/Полиестер
Еко мастила
Double face

J-eco subly nano
400г/м2

Размери:
30x50cm
50x70cm

70x140cm
80x160cm
100x180cm

Принтирани
кърпи



3

Хавлиена 
кърпа с 

принтиран  
бордюр                                        

100% Памук
Еко мастила
Double face

J-eco subly nano
400г/м2 
Размери:
30x50cm
50x70cm

50x100cm
70x140cm



4

Халати

Памук/Полиестер
Еко мастила
Double face

J-eco subly nano
400г/м2

Домашни и за 
баня във всички 

размери и  
за всеки вкус



5

Кухненски 
текстил 

 
Полиестер/Памук

Еко мастила
Double face

J-eco subly nano
Бъфове, 

портмонета, 
покривки, 
салфетки, 
престилки, 
ръкавици и 

комлекти  
за дома,

рекламни
чанти,
ризи за 
бутилки



6

Принтирано 
спално бельо

Памук и
поликотън 

Памук/Полиестер
Еко мастила
Double face

J-eco subly nano
Възглавници, 

калъфки и 
декоративни 

изделия за дома  
и индивидуални  

по клиентски 
дизайн,
шалтета

спални комлекти 
и покривки  

за легла



7

Щори и  
завеси 

напечатани 
с дизайн на 

клиента

Памук/Полиестер
Еко мастила
Double face

J-eco subly nano
Щампирани  

платове, 
фотографски 
фонове и пана



8

Кърпи за чай
100% Памук

Памук 
Еко мастила

J-eco subly nano
300г/м2

Размери:
45x65cm



9

Тениски

Памук 
Еко мастила

Размери:
Дамски
Мъжки
Детски

XS-XXL


