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Firma Wallis  -  odevné ramienka  

Firma wallis už od roku 1995 dodáva do mnohých konfekčných diel-
ní, predajní a šatníkov ramienka vyznačujúce sa vynikajúcou kvalitou  
a ergonomickým dizajnom. Naše doplnky vám poskytnú komplet-
né riešenie požiadaviek na expedíciu vašich odevných výrobkov  
k odberateľom tak, aby ostali čisté a správne označené. Radi vám  
poskytneme poradenstvo a sme presvečení, že dokážeme nájsť riešenie  
pre zavesenie každého typu konfekcie. V tomto katalógu nájdete  
rôzne typy vešiakov s detailným popisom. vyberte si ramienka  
a doplnky, ktoré vašim výrobkom sadnú perfektne. Neváhajte nás 
kontaktovať.  

Tím wallis



  

  Rozhodnite sa presne pre to, čo potrebujete:

Línia Wood - Exkluzívne drevené ramienka, ktoré sú vyhotovené  
z kvalitného masívneho dreva. Tieto ramienka dodajú vaším odevom ná-
dych luxusu .    
Líniu Wood nájdete na stránkach 4-5.

Línia Elegant - rad odevných ramienok, ktoré sú ideálne 
predovšetkým na ťažšiu konfekciu ako sú kabáty, obleky, bundy, ale 
taktiež košele. Vyznačujú sa vyššou pevnosťou a väčšou šírkou ramien.  
Líniu Elegant nájdete na stránkach 6-9.

Línia Smart - tieto odevné ramienka sú vhodné na obleky, košele, 
tričká, ako aj nohavice a blúzky príp. podobnú ľahšiu konfekciu. tento rad 
vešiakov sa vyznačuje menšou šírkou ramien.                          
Líniu Smart nájdete na stránkach 10-11.

Línia Soft - tieto odevné ramienka sú jednoduchšou variantou pre 
ľahšiu konfekciu. Poskytujú možnosť zavesenia rôznych typov konfekcie  
a bielizne. Taktiež  vďaka svojej malej šírke šetria miesto vo vašich priesto-
roch.
Líniu Soft nájdete na stránkach 12-13.

Línia Blues - rad odevných ramienok špeciálne určený pre zavesenie 
nohavíc, blúzok, sukní a pod.
Líniu Blues nájdete na stránkach 14-16.

Línia Junior -  V tejto línii si môžete vybrať ramienka menších roz-
merov pre najmenšie veľkosti konfekcie, prípadne zavesenie doplnkov ako 
napr. šály.
Líniu Junior nájdete na stránke 17.

Línia Ekonomik - Tieto ramienka sú pre vás skvelým ekonomickým 
riešením. poskytujú veľmi široké možnosti použitia pre svoje rozmanité 
spôsoby uchytenia na ľubovoľný typ ľahšej konfekcie.
Líniu Ekonomik nájdete na stránke 18.

Línia Fine - Ľahké ramienka s rozmanitými možnosťami zavesenia 
predovšetkým spodného prádla a inej jemnej konfekcie. Tiež tu nájdete 
vešiaky pre deti dodávané v pestrých farbách.
Líniu Fine nájdete na stránke 19.      
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Línia Wood
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Natural

Mahagón

Biela

Kolekcia drevených ramienok vám ponúka možnosť vyhoto-
venia v piatich farebných otieňoch. 
Ponúkame vám vyhotovenie s prepážkou alebo bez nej, a tiež 
verziu s kovovými štipcami.   
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Čierna

Svetlé drevo

Taktiež vám ponúkame detskú verziu dreveného ramienka, a no-
vinku profilované ramienko - na ramenách rozšírené až na tri 
centimetre.

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena

Drevený 44,5 cm 50 ks  1,2 cm
Drevený s prepážkou 44,5 cm 50 ks 1,2 cm

Drevený štipcový 34 cm 50 ks 1,2 cm
Drevený detský 35 cm 50 ks 1,2 cm

Drevený rozšírený 44,5 cm 25 ks 1,7-3 cm

Rozšírený
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Línia Elegant

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena

poťah  
soft-touch farba

Elegant 38 38 cm 50 ks 4 cm A čierna, biela, sivá
Elegant 42 42 cm 50 ks 4 cm A čierna, biela, sivá
Elegant 45 45 cm          50 ks 4 cm A čierna, biela, sivá                            

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena 

poťah  
soft-touch farba

Elegant 38 s prepážkou* 38 cm 50 ks 4 cm A čierna, biela, sivá
Elegant 42 s prepážkou* 42 cm 50 ks 4 cm A čierna, biela, sivá
Elegant 45 s prepážkou* 45 cm          50 ks 4 cm A čierna, biela, sivá

ELEGANT bez prepážky

ELEGANT s prepážkou
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typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena

poťah   
soft-touch farba

Elegant 47 47 cm 50 ks 5,5 cm A čierna, biela, sivá
Elegant 50 50 cm 50 ks 5,5 cm A čierna, biela, sivá

ELEGANT bez prepážky

ELEGANT s prepážkou
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typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena

poťah    
soft-touch farba

Elegant 47 s prepážkou* 47 cm 50 ks 5,5 cm A čierna, biela, sivá
Elegant 50 s prepážkou* 50 cm 50 ks 5,5 cm A čierna, biela, sivá

* prepážka môže byť na požiadanie vyhotovená s penou
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ELEGANT s prepážkou a štipcami

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena 

poťah    
soft-touch farba

Elegant 42 s prepážkou a štipcami 42 cm 50 ks 4 cm A čierna
Elegant 45 s prepážkou a štipcami 45 cm          50 ks 4 cm A čierna
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ELEGANT R bez prepážky

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Elegant 42 R 42 cm 100 ks 3,75 cm A čierna
Elegant 45 R 45 cm 50 ks 5,5 cm A čierna
Elegant 50 R 50 cm          40 ks 5,5 cm    A** čierna
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ELEGANT R s prepážkou

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Elegant 42 s prepážkou* 42 cm 50 ks 3,75 cm A čierna
Elegant 45 s prepážkou* 45 cm 20 ks 5,5 cm A čierna
Elegant 50 s prepážkou* 50 cm          20 ks 5,5 cm    A** čierna

** flokát je možný len na určitých častiach ramienka obr. strana 20

ELEGANT R maxi

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Elegant 45 s prepážkou* 45 cm 15 ks 7,5 cm A čierna
Elegant 48 s prepážkou* 48 cm          15 ks 7,5 cm    A** čierna

* prepážka môže byť na požiadanie vyhotovená s penou
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Línia Smart
GEORG

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Georg 45 cm 65 ks 2 cm N čierna

LÍDIA

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Lídia  42 41,5 cm 100 ks 2 cm N čierna
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Línia Smart
VANDA

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena 

poťah  
soft-touch farba

Vanda 38 38 cm 50 ks 2,5 cm A čierna
Vanda 42 42 cm 50 ks 3 cm A čierna
Vanda 44 44 cm          50 ks 3 cm A čierna

VANDA s prepážkou a štipcami

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena 

poťah  
soft-touch farba

Vanda 42 42 cm 50 ks 3 cm A čierna
Vanda 44 44 cm          50 ks 3 cm A čierna
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Línia Soft
ester 

ester otočný

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Ester 42 cm 100 ks 0,8 cm N čierna, biela

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Ester 42 cm 200 ks 0,8 cm N čierna. biela

12.
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joto

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Joto 42 cm 100 ks 1 cm N čierna, biela, sivá

alex

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena

poťah  
soft-touch farba

Alex 42 cm 100 ks 1 cm A čierna
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Línia Blues
karin
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lena

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Karin 45 cm 150 ks 1 cm N čierna

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Lena 37* 36,5 cm 250 ks 1 cm N čierna
Lena 41* 41,5 cm 50 ks 1 cm N čierna

**

** na prepážku je možné objednať tiež gumičku pre pevnejšie zachytenie konfekcie
* prepážka môže byť na požiadanie vyhotovená s penou
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erik 

erik b

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Erik 36,5 cm 250 ks 1 cm N čierna
Erik  B 40/33 cm 100 ks 1 cm N čierna

karol

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Karol 37 cm 200 ks 0,8 cm N čierna
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erik exclusive
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erik exclusive s kovovými štipcami

typ šírka       
ramienka

počet kusov 
v balení

šírka 
ramena flokát A/N farba

Erik Exclusive 34 cm 100 ks 3 cm N čierna, crystal
Erik Exclusive s kovovými štipcami 34 cm 100 ks 3 cm N čierna, crystal
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Línia Junior

typ šírka    
ramienka

počet kusov 
v balení

šírka 
ramena farba

Alex mini 34 cm 100 ks 1 cm čierna
Alex mini 34 cm 100 ks 1 cm crystal

typ šírka    
ramienka

počet kusov 
v balení

šírka 
ramena farba

Joto mini 38 cm 100 ks 1 cm čierna

typ šírka    
ramienka

počet kusov 
v balení

šírka 
ramena farba

Erik mini 26 cm 100 ks 1 cm čierna

typ šírka    
ramienka

počet kusov 
v balení

šírka 
ramena farba

Erik mini ex. 25 cm 100 ks 3 cm crystal
Erik mini ex. 20 cm 100 ks 3 cm crystal 

typ šírka    
ramienka

počet kusov 
v balení

šírka 
ramena farba

Karin mini 32,5 cm 100 ks 1    cm čierna
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Línia Ekonomik
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typ šírka    
ramienka

počet kusov 
v balení

šírka 
ramena farba

W 26 47 cm 100 ks 1 cm čierna

typ šírka    
ramienka

počet kusov 
v balení

šírka 
ramena farba

W 10 PS 42 cm 100 ks 1 cm čierna

typ šírka    
ramienka

počet kusov 
v balení

šírka 
ramena farba

W 16 PS D 43 cm 100 ks 1 cm čierna

typ šírka    
ramienka

počet kusov 
v balení

šírka 
ramena farba

W 08 PP 41 cm 100 ks 1 cm čierna

typ šírka    
ramienka

počet kusov 
v balení

šírka 
ramena farba

W 22 PS 43 cm 100 ks 1 cm čierna
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Línia Fine

W 19

W 25

W 25 MZK

W 28

W 04 M

W 02

typ šírka ramienka počet kusov 
v balení

šírka 
ramena farba

W 19 27 cm 200 ks 0,4 cm crystal
W 25 30 cm 200 ks 0,4 cm crystal

W 25 MZK 27 cm 100 ks 1,5 cm crystal
W28 28 cm 200 ks 0,4 cm crystal

W 04 M 36 cm 100 ks 1 cm obrázok
W 02 30 cm 100 ks 1 cm obrázok
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Povrchové úpravy ramienok
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Antišmyk na ramenách*Soft touch

metalizované ramienka*

Flokát 

* táto povrchová úprava je možná na ramienkach ktoré majú v tabuľke uvedenú možnosť 
soft touch - a

Každá povrchová úprava je individuálna, a  na objednávku. Informujte sa u nás o detai-
loch a cenách pre každú doplnkovú úpravu.

Penový obal
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Doplnky

číselníky

Šatové spony pre lepšie 
uchytenie odevov na 
prepážku

Logá

Jedno alebo aj viacfarebná 
tampónová potlač termopotlač

Štipce
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Obaly na konfekciu

Obaly na konfekciu sú vyrábané z polyetylénovej fólie, s otvorom pre há-
čik ramienka. V ponuke sú obaly rovné aj skosené, dostupné vo veľkostiach 
uvedených vedľa nákresu. Štandardná hrúbka fólie je 0,025 mm.

A

B

Rýchlo zapínacie obaly

Rozmery obalov:
a - šírka obalu - 400, 500, 600, 700 mm
b - dĺžka obalu - 400, 500, 600, ... , 1800mm

LDPE vrecká disponujú rýchlo zapínacím uzáverom vhodným na použitie 
pre rezervy, náhradné gombíky alebo čokoľvek, čo je potrebné expresne 
uschovať. V ponuke sú balenía po 100 kusov.

4 x 6 cm
6 x 8 cm

  7 x 10 cm
  8 x 12 cm
10 x 15 cm
12 x 17 cm
15 x 22 cm
18 x 25 cm
20 x 30 cm
25 x 35 cm
30 x 40 cm

A

B

Rovné skosené

Rozmery: 
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... sako, sukna, kostým - len Wallis vie, co s tým!



Kontaktujte nás:

Wallis 
Hollého 262, 01501 

Rajec

tel, fax: 041/542 2850
 +421 911 772911
 +421 902 588228
+421 903 772901

info@wallis.sk
www.wallis.sk


