Textilie a oděvy
Fabrics and garments

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
PRODUCTION PORTFOLIO

Společnost SINTEX byla založena v listopadu roku 1992 jako společnost s ručením omezeným.
Původní marketingová strategie firmy byla postavena na výrobě kvalitních zátažných pletenin
a konfekce s cílem neustálé inovace stávajícího výrobního a výrobkového sortimentu.
V roce 1999 se společnost SINTEX transformovala na novou právní formu, a to akciovou společnost.
Další zásadní kroky proběhly v roce 2000, kdy SINTEX postavil novou pletárnu zátažných úpletů
a velkokapacitní sklady surovin. V tomtéž roce došlo k významnému rozšíření strojního zařízení
společnosti. Byly nakoupeny nové velkoprodukční pletací stroje a monitorovací linky. Po úspěšném
auditu získal SINTEX certifikát jakosti podle ČSN EN ISO 9002.
V roce 2004 byly v důsledku změn vývoje na textilním trhu nastartovány zásadní inovační změny,
které významně modifikovaly komoditní skladbu pletenin. Do výrobkového sortimentu společnosti
byly zařazeny speciální funkční vlákna a příze. Sintex se stal certifikovaným partnerem společnosti
Advansa/Invista pro fyziologické a termoizolační značkové materiály CoolMax®, Thermolite®
a ThermoCool®.
Dalším významným obdobím byl pro společnost rok 2009, kdy byla realizována fúze se sesterskou
společností Spolsin. Tímto sloučením došlo k rozšíření produktového portfolia SINTEXu
o nové produktové skupiny, kterými jsou speciální tkaniny, osnovní pleteniny, filtry, příze a jejich
poloprodukty. Fúzí došlo také k posílení vědecko-výzkumných aktivit a odborných prací. Součástí
SINTEXu se stala akreditovaná zkušební laboratoř textilních materiálů, která je autorizovaná dle
ČSN EN ISO/IEC 17025.
V roce 2013 pak SINTEX doplnil svoji certifikaci o Öko-Tex Standard 100, který dokladuje zdravotní
a hygienickou nezávadnost vyráběných produktů.

Společnost SINTEX, a.s.

The company SINTEX has been established in November 1992 as a limited liability company. Its initial
marketing strategy was based on manufacturing of high-quality weft-knitted fabrics and ready-tomade products focused on incessant innovations of the current production and assortment of products.
In 1999, SINTEX has been transformed into a new legal form, Joint Stock Company.
Another principal steps were carried out in 2000, when SINTEX has built a new knitting mill of weftknitted fabrics and large-capacity material storages. During the same year, the company significantly
expanded its machinery. It has bought a new large-production knitting machines and monitoring lines.
SINTEX also acquired the CSN EN ISO 9002 quality certificate after a successful audit.
As a result of the changes in the progress in textile market the company has started its radical
innovation changes that has significantly modified the companys commodity structure of knitted
fabrics in 2004. Special functional fibres and yarns were included in the companys assortment of
products. Sintex has become a certified partner of the company Advansa/Invista for physiological and
heat-insulating branded materials: CoolMax®, Thermolite®, and ThermoCool®.
Another period significant for the company was 2009, when the company implemented a merger with
its affiliated company, Spolsin. This merger allowed expansion of the SINTEXs portfolio of products
with new groups of products, which are special fabrics, warp-knitted fabrics, filters, yarns and their
semi-products. The merger also strengthened the research&development activities and technical
works. SINTEX has also established its own accredited test laboratory for testing of textile materials
authorized in accordance with VSN EN ISO/IEC 17025. .
In 2013, SINTEX has supplemented its certification with Öko-Tex Standard 100, which proves health
and hygiene soundness of the products manufactured.

About SINTEX, a.s.

Textilní
a oděvní
materiály

FYZIOLOGICKÉ TRANSPORTNÍ
TERMOREGULAČNÍ IZOLAČNÍ
MERINO VLNA
ANTIBAKTERIÁLNÍ
ANTISTATICKÉ
NEHOŘLAVÉ
REFLEXNÍ
ANTIABRAZIVNÍ
CHEMICKY ODOLNÉ
MULTIFUNKČNÍ TEXTILIE/ODĚVY
DISTANČNÍ 3D ZÁTAŽNÉ PLETENINY
EKOLOGICKÉ A ORGANICKÉ
LŮŽKOVINY
VOLNOČASOVÉ

SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ TEXTILIE
(Osnovní pleteniny, filtrační tkaniny a technické textilie)
VINUTÉ SVÍČKOVÉ FILTRY

PHYSIOLOGICAL QUICK DRY
THERMOREGULATION INSULATION
MERINO WOOL
ANTIBACTERIAL
ANTISTATIC (ESD)
FLAME RESISTANT
REFLECTIVE (HI VISIBILITY)
ANTIABRASIVE
CHEMICAL RESISTANT
MULTI-PURPOSE FABRICS/CLOTHES
WEFT-KNITTED SPACER FABRICS
ECOLOGICAL AND ORGANIC
BEDDING
STREET & LEISURE WEAR
SPECIAL TECHNICAL TEXTILES
WOUND CARTRIDGE FILTERS

Textile
and clothing materials

Vícelaločný příčný profil vláken Coolmax® a Coolmax® All Season
zajišťuje díky několikanásobně většímu povrchu těchto vláken
dokonalý transport nadbytečné vlhkosti od těla do vyšších vrstev, kde
se díky velké ploše mnohem rychleji odpařuje a tím udržuje konstatní
tělesnou teplotu při zvýšené fyzické zátěži.

Zajištění komfortu, pohodlí a svěžího pocitu.
SINTEX je certifikovaným partnerem firmy
INVISTA pro fyziologické značkové materiály
COOLMAX® a COOLMAX® ALL SEASON.

Fyziologické
transportní

Textilie:
Pleteniny
Výrobky:
Funkční prádlo
Polokošile
Ponožky

COOLMAX

COOLMAX

Fabrics:
Knitted fabrics

ALL SEASON

Products:
Functional underwear
T-shirts, Poloshirts
Socks

Physiological
quick-dry

Coolmax® and Coolmax® All Season fabrics are made from specially engineered
polyester fibres with an increased surface area. This special four-channel or
six-channel fibre forms a transport system that pulls moisture away from the
skin to the outer layer of the fabric. It then dries that moisture faster than any
other fabric and thermoregulate the body.

Fabrics bring users unique comfort
and feel of freshness.
SINTEX is a certified partner of the company INVISTA for these physiological
branded materials COOLMAX® and COOLMAX® ALL SEASON.

Termoregulační
izolační
Funkčnost speciálního termoregulačního high tech vlákna
ThermoLite® je inspirována vlastnostmi a funkčností srsti
medvěda, kde vzduch obsažený v mikrostruktuře dutých
vláken se tělesnou teplotou ohřeje, dokonale zahřívá a tělo
neztrácí tělesnou teplotu ani při extrémních podmínkách.

Dokonalá tepelná izolace při nízké hmotnosti.

SINTEX je certifikovaným partnerem firmy INVISTA
pro fyziologický značkový materiál THERMOLITE®.

Textilie:
Pleteniny

Výrobky:
Funkční prádlo
Ponožky
THERMOLITE

Thermoregulation insulation
Thermolite® fabrics are made from specially engineered hollow-core fibres that trap air for greater insulation.
Inspired by polar bear fur with “hollow” hairs for greater insulation.

ThermoLite® is the perfect layering fabric because it’s comfortable and lightweight,
allowing more freedom of movement.
SINTEX is a certified partner of the company ADVANSA
for this physiological branded material THERMOLITE®.

Products:
Functional underwear
Socks

Fabrics:
Knitted fabrics

Vysoce kvalitní Merino vlna z Austrálie a Nového Zélandu v jemnosti 18 mikronů (µm) je velmi příjemná na dotek.

Merino vlna má vynikající termoregulační vlastnosti, absorpci a odvod vlhkosti.
Jedinečným přírodním složením vláken eliminuje Merino vlna vznik zápachu i při delším používání.

100% přírodní funkční materiál

Merino vlna

High-quality Merino wool from Australia and New Zealand with fineness of 18 microns (µm) is very pleasant to touch.

Merino wool has excellent thermoregulation properties and moisture absorption.
Merino wool eliminates occurrence of odours with longer use thanks to unique natural composition of its fibres.

100% natural functional material

Merino Wool

Merino vlna

Antibakteriální ochrana spočívá v zastavení růstu mikroorganismů způsobujících infekce a zápach antimikrobiálním
prostředkem na bázi stříbra, který je pevně zakotven ve vlákně nebo aplikován při povrchové úpravě.

Po přímém kontaktu bakterie s antibakteriálním prostředkem dojde k porušení buněčné
membrány a narušení syntézy buněčné stěny.

Antibakteriální

Textilie:
Pleteniny

Výrobky:
Funkční prádlo
Ponožky

Antibacterial

Fabrics:
Knitted fabrics

Products:
Functional underwear
Socks

The mechanism of action involves the slow release of silver ions from its inorganic cage matrix through ion
exchange. The silver ions can then interact with microbes to disrupt their cellular functions, thereby inhibiting the
growth of the microbial colonies. Microbes can feed off the components in human sweat and body oil, resulting
in odorous by products.

The silver-based additive effectively suppresses the generation of the odourous
byproducts by inhibiting microbial growth on the fabric.

Antistatické
Antistatické oděvy eliminují vznik elektrostatického výboje a zajišťují ochranu
elektrostaticky citlivých součástek (ESDS).

Antistatické oděvy odvedou elektrostatický náboj z povrchu
těla, zamezí vzniku výboje a pole a zabrání poškození
elektronických součástek.
Použití v oblastech: mikroelektronika, farmacie, zdravotnictví, potravinářství.

SINTEX využívá vlastní akreditované laboratoře ke stanovení měrného povrchového odporu, vnitřního odporu, rezistance
mezi dvěma body, měření schopnosti textilií odvádět elektrostatický náboj metodou koronového výboje, měření snížení
elektrického náboje metodou triboelektrického nabíjení.

Normy:
Textilie:
ČSN EN ISO 13688
Pleteniny
ČSN EN 1149-5
Tkaniny
ČSN EN 61340-5-1 ed.2. 		
ANSI/ESD STM 2.1
IEC 61340-4-9 ed. 2.

Výrobky:
Trika
Polokošile
Mikiny
Pláště

Kukly
Kalohoty + blůzy
Ponožky atd.

Fabrics:
Knitted fabrics
Woven fabrics

Test procedure /
method identification:
EN ISO 13688
EN 1149-5
EN 61340-5-1 ed.2. 		
ANSI/ESD STM 2.1
IEC 61340-4-9 ed. 2.

Antistatic

Products:
T-Shirts
Poloshirts
Sweatshirts
Cloaks
Balaclavas
Trousers + blouses
Socks

Antistatic garments eliminate creation of electrostatic discharge and provide protection
of electrostatic sensitive parts (ESDS).

Antistatic garments lead the electrostatic discharge outside the
body-skin and prevent a creation of electrostatic discharge.
Use: microelectronics, pharmacy, health service, food industry.
SINTEX uses its own accredited testing laboratory for determinitaion of surface resistivity,
electrical resistance, point to point resistance, electrical resistance through a material,
ability of textiles to dissipate static electric charge (method 4.1 Measurement of a drop of
charge applied on the fabric surface by corona discharge), triboelectric charging.

Nehořlavé
Nomex, Conex, Kevlar, Twaron, Viskóza FR, Modacryl…

Flame resistant
Nomex, Conex, Kevlar, Twaron, Viscose FR, Modacryl…

Normy:
ČSN EN ISO 13688
ČSN EN ISO 11612
ČSN EN ISO 14116
ČSN EN ISO 15025
ČSN EN ISO 6942

Textilie:
Pleteniny
Tkaniny

Test procedure/
method identification:
EN ISO 13688
EN ISO 11612
EN ISO 14116
EN ISO 15025
EN ISO 6942

Products:
Flame resistant underwear
Balaclavas
Fatigue dresses /
Working uniforms
Socks etc.

Fabrics:
Knitted fabrics
Woven fabrics

Výrobky:
Nehořlavé spodní prádlo
Kukly
Pracovní stejnokroje
Ponožky atd.

Reflexní

Normy:
ČSN EN ISO 13688
ČSN EN ISO 20471
Textilie:
Pleteniny
Tkaniny

Test procedure/
method identification:
EN ISO 13688
EN ISO 20471

Reflective

Fabrics:
Hi-Visible knitted fabrics
Hi-Visible woven fabrics

Výrobky:
Trika
Polokošile
Vesty
Oděvy pro silničáře

Products:
T-shirts
Poloshirts
Waistcoats
Working clothes for
road workers

Antiabrazivní

Normy:
ČSN EN ISO 13688

Vysoká odolnost v oděru, nepromokavost,
odolnost proti ušpinění.

Textilie:
Tkaniny

Antiabrasive

Test procedure/
method identification:
EN ISO 13688

High abrasion resistance, waterproof,
anti-soiling finishes.

Fabrics:
Woven fabrics

Výrobky:
Oděvy pro lesní dělníky
Oděvy pro stavební dělníky

Products:
Working clothes for foresters
Working clothes for builders

Chemicky odolné
Vysoká ochrana proti kapalným chemikáliím.
Použití: chemický a farmaceutický průmysl, galvanovny.

Chemical resistant
High barrier properties against liquid chemicals.
Use: chemical and pharmaceutical industry, galvanotech.

Normy:
ČSN EN ISO 13688
ČSN EN 13034 (TYP 6)
Textilie:
Tkaniny

Výrobky:
Certifikovaný pracovní oděv

Test procedure/
method identification:
EN ISO 13688
EN 13034 (TYPE 6)
Fabrics:
Woven fabrics

Products:
Certified working clothes

Multifunkční textilie/oděvy
Aktuální trend stále více směřuje k požadavkům na multifunkční textilie a oděvy, které přinesou uživateli vše potřebné
v jedné oděvní součásti. Toto skloubení jednotlivých funkčností přináší mimo již uvedený komfort taktéž úsporu. Použitím
multifunkčního oděvu eliminujeme v minulosti používané vrstvené oblečení, kde bylo každou vrstvou dosaženo pouze
jedné funkčnosti.

Dokážeme pro Vás spojit 2 – 4 funkce: fyziologické/termoregulační, antibakteriální,
antistatické, reflexní, nehořlavé.

Multi-purpose fabrics/clothes
The current trend heads more and more towards the requirements for multi-purpose fabrics and clothes, which will
bring everything a user needs in one piece of cloth. Beside the already mentioned convenience, this combination of
individual functionalities also brings savings. Wearing multi-purpose clothes you eliminate layered clothing used in the
past, in which every functionality was solved by one layer of clothing.

We are able to joint 2 up to 4 functions: physiological/thermoregulation, antibacterial,
antistatic, high-visibility, non-flammability.

Distanční 3D zátažné pleteniny
Distanční pleteniny jsou zajímavým textilně technologickým řešením konstrukce textilií, které má široké aplikační
možnosti. Vlastnosti 3D textilií závisí na použitém materiálu, tloušťce a hustotě pleteniny.

Monofilamentní vlákna využívaná do distanční vrstvy svou tuhostí zajišťují odolnost
vůči tlakovému namáhání a udržují rovnoměrnou distanci.
Základní vlastnosti:
Odolnost proti stlačení
Vysoké elastické zotavení po uvolnění deformace
Měkkost, příjemný kontakt s pokožkou
Vysoká prodyšnost, vynikající ventilace
Účinný transport tepla a vlhkosti
Velmi dobré termoregulační vlastnosti

Technologické možnosti:
Volitelná distance v rozsahu 1,5 – 4,0 mm
Možnost vybarvení na volitelný barevný odstín
Možnost tisku a dalších finálních úprav
Aplikační oblasti:
Nábytkářství – čalounění nábytku, potahy matrací
Zdravotnictví – bandáže, ortézy
Sport a volný čas – oděvní součásti

Weft-knitted spacer fabrics
Weft-knitted spacer fabrics are an interesting textile and technological solution for creation of textiles that has wide
options for application. The properties of 3D fabrics depend on the material used, and thickness and density of the
weft-knitted fabric.

Thanks to their toughness, monofilament fibres used in the spacer layer ensure
resistance against compressive stress and maintain even distance.
Basic properties:
Resistance against compression
High elastic recovery after release of deformation
Softness, pleasant when contact in skin
High breathability, excellent ventilation
Highly-effective transport of heat and moisture
Very good thermoregulation properties

Technological options:
Optional distance ranging from 1.5 to 4.0 mm
Optional colouring for desired colour shade
Options for printing and other finishing
Areas of application:
Furniture making - upholstery of furniture or mattresses
Health care - bandages, orthoses
Sport and leisure time - articles of clothing

EKOLOGICKÉ
Ochraňují životní prostředí omezeným
používáním surové ropy.
Nižší emisní hodnoty CO2.

ORGANICKÁ BAVLNA
Nemodifikovaná plodina, pěstovaná bez chemického
ošetřování - bez použití pesticidů a insekticidů.
Nezatěžuje životní prostředí.

Ekologické a organické

Textilie:
Pleteniny

Ecological and organic

Fabrics:
Knitted fabrics

ECOLOGICAL
Using less crude oil reduces invironmental impact.
Low CO2 emission levels.
ORGANIC COTTON
Unmodified plant, grown without chemical treatment
– without use of pesticides and insecticides. Inviroment-friendly product.

Lůžkoviny

Bedding

LOŽNÍ POVLEČENÍ
Vyrobeno z dlouhovlákenné česané
bavlny se speciální nestáčivou úpravou,
která zaručuje neustále pěkný vzhled.
Vynikající pružnost, příjemná měkkost
a dobrá savost.

BED CLOTHES
Made from long stapled combed
cotton, without twisting which provides
permanently good appearance.
Excelent elasticity, pleasant softness and
good absorbency.

PROSTĚRADLA
Měkkost a hebkost jerseye
z česané bavlny
Vysoká savost
Odolnost vůči oděru
Stálobarevnost
Permanentní elastičnost, vynikající
tvarová paměť, nemačkavost
a nenáročnost údržby

BED SHEETS
Softness and smoothness of jersey from
combed cotton
High absorbency
Good abrasion resistance
Very good colour fastness
Permanent elasticity, excelent recovery,
crease-resistance and easy care

Volnočasové
Street & Leisure Wear

Speciální technické textilie
OSNOVNÍ PLETENINY
Vynikající trvanlivost, široká barevná škála,
materiál PES.
Použití: podšívky, vlajky, hokejové dresy atd.

FILTRAČNÍ TKANINY A TECHNICKÉ TEXTILIE
Jsou vyrobeny ze 100% PESs, PESh, POPs, POPh, aramidů,
bavlny a jejich směsí.
Využití filtračních tkanin: rukávcové impulsní filtry, filtrace
pitné a užitkové vody, anodové sáčky v galvanických lázních,
separátory do alkalických sáčků, zaváděcí textilie do úpraven

Special technical textiles
FILTRATION WOVEN FABRICS AND TECHNICAL TEXTILES
Fabrics are made from 100% Polyester, Polypropylen
(stapled or continuous), aramides, cotton and their blends
Use of these fabrics: Pulse bag filters
Driankable and industrial water filtration
Anodal bags in galvanotech
Separators for alkali bags
Loading fabrics in dye-houses

WARP KNITTED FABRICS
Excellent durability, wide shade card, material PES
Use: linings, flags, ice-hockey dresses etc.

Vinuté svíčkové filtry
Slouží k filtraci kapalin a plynů znečištěných
mechanickými nečistotami. Vysoká chemická
odolnost vláken i dutinek umožňuje použití filtrů
i pro filtraci agresivních kapalin.
Použití: domácnosti, chemický, elektrotechnický,
potravinářský, kosmetický, farmaceutický průmysl,
galvanovny, zemědělství apod.

Wound cartridge filters
The filters are destined for filtration of liquids and gases contaminated with solids. They are made of perforated
polypropylene tube on which polypropylene fibre is wound.
High chemical resistance of both fibres and tubes enables to use the filters even for filtration of corrosive liquids.
Use in industry: chemical, electrotechnical, foodstuffs, cosmetics, pharmaceutical, galvanotech., agriculture, etc.

PLETENINY ZÁTAŽNÉ:
JEDNOLÍCNÍ		
115-265 g/m2
ELASTICKÉ JEDNOLÍCNÍ
150-270 g/m2
PIKÉ			150-2602 g/m2
INTERLOK		
180-250 g/m2
ŽEBRO (1:1,2:2….)		
180-250 g/m2
ELASTICKÉ ŽEBRO		
240-350 g/m2
OBOULÍCNÍ		
200-350 g/m2
VÝPLNĚK			200-350 g/m2
ŽAKÁR A JEDNOLÍCNÍ PRUHOVANÉ Z BAREVNÝCH PŘÍZÍ
ŽAKÁROVÉ LÍMEČKY
DISTANČNÍ 3D ZÁTAŽNÉ PLETENINY
PLETENINY OSNOVNÍ JEDNOLÍCNÍ:
SÍŤOVINY, PODŠÍVKY
50-190 g/m2
DRESOVINY		
160-240 g/m2
TECHNICKÉ, VLAJKOVINY
75-115 g/m2
TKANINY:
NEHOŘLAVÉ		
CHEMICKY ODOLNÉ		
ANTISTATICKÉ		
ANTIABRASIVNÍ		
FILTRAČNÍ		
DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ

140-400 g/m2
230 g/m2
75-315 g/m2
205-215 g/m2
220-650 g/m2
75-135 g/m2

KOMODITNÍ SKLADBA VYRÁBĚNÝCH ÚPLETŮ
Úplety pro sport a volný čas
Úplety pro ochranné a pracovní oblečení
Technické úplety
Lůžkoviny
KOMODITNÍ SKLADBA KONFEKČNÍCH VÝROBKŮ
Oděvy pro sport a volný čas
Fyziologické a termoizolační prádlo
Pracovní a ochranné oděvy
Lůžkoviny (prostěradla, ložní soupravy)

CIRCULAR KNITTED FABRICS:
SINGLE-JERSEY			115-265 g/m2
ELASTIC SINGLE-JERSEY		
150-270 g/m2
PIQUE				150-2602 g/m2
INTERLOCK			180-250 g/m2
RIB FABRIC (1:1,2:2,….)		
180-250 g/m2
ELASTIC RIB FABRIC		
240-350 g/m2
DOUBLEFACE			200-350 g/m2
LAID-IN FABRIC			
200-350 g/m2
JACQUARD AND STRIPED SINGLE FACED KNITTED FABRIC
FROM COLOURED YARNS
JACQUARD COLLARS
SPACER FABRICS
WARP KNITTED FABRICS – SINGLE-JERSEY:
NETS, LININGS 			
50-190 g/m2
ICE-HOCKEY DRESS FABRICS
160-240 g/m2
TECHNICAL AND FLAGS FABRICS
75-115 g/m2
WOVEN FABRICS:
FLAME RESISTANT 			
140-400 g/m2
CHEMICAL RESISTANT		
230 g/m2
ANTISTATIC			75-315 g/m2
ANTIABRASIVE			205-215 g/m2
FILTRATION			220-650 g/m2
CLEAN ROOM			
75-135 g/m2
RANGE OF KNITTED FABRICS:
Fabrics for sports and leisure wear
Fabrics for working and protective cloths
Fabrics for technical use
Bedding
RANGE OF COMMON STYLES:
Garments for sports and leisure wear
Functional under wear
Working and protective clothing
Bedding (bed sheets, bed clothes)

Podnikové ředitelství
a výrobní závod
Headquarters

Výrobní závod
Production plant

SINTEX, a.s.

Heydukova 396

Moravská 1078
560 02 Česká Třebová
Česká republika / Czech republic
Tel: +420 465 569 960
Fax: +420 465 532 175
e-mail: info@sintex.cz

www.sintex.cz

SINTEX, a.s.
539 73 Skuteč
Česká republika / Czech republic
Tel: +420 469 350 176
Fax: +420 469 315 520

