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Asztalterítő / Table cloth



Asztalterítő / Table cloth

Asztal / Table Size Terítő / Tablecloth

70 x 120 cm 120 x 170 cm

50 x 220 cm 90 x 260 cm

70 x 220 cm 110 x 220 cm

Multisol® L *, ca. 115 g/m²

Multisol® D *, ca. 205 g/m²

Multisol® S *, ca. 170 g/m2

*nehezen gyulladó változatban is rendelhető

*also available as flame retardant model according to  
German fire class B1/DIN 4102.

• Körben vágva
• Körben dupla biztonsági varrással szegve
• Körben dupla biztonsági varrással szegve, alul 

tépőzárral vagy gumiszalaggal ellátva az esetle-
ges széllökések ellen

• all sides cut
• all sides backed with double-stitch hem
• all sides backed with double-stitch hem, on the 

lower surface equipped with hook and loop tape 
or elastic band to avoid waving

Hungarodekor Kft. 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/A. www.zaszlo.eu

Az egyedi reklámnyomattal készített asztalterítők 
feltűnő kiegészítői lehetnek a céges rendezvények-
nek, eladáshelyi reklámoknak. 

Table cloths with individual advertising print are  
well applicable to endorse the impression of events 
and campaigns at the PoS.

Az asztalterítőket természetesen az ügyfél  
igényeinek megfelelő méretben készítjük. 
Néhány standard méret:

We manufacture every table cloth according  
to your request. The finish as table throw is  
also possible.

Méret / Sizes

Alapanyag / Material

Konfekció / Finishing

Vízlepergető kivitel

100 nyomtatott métertől 
rendelhető. A vízlepergető 
kivitel ideális éttermek, kültéri 
rendezvények számára. A bevo-
natnak köszönhetően az esőcsep-
pek leperegnek.

Használati útmutató: A vízlepergető bevonattal rendelke-
ző asztalterítők 40 °C-on, normál mosóporral moshatóak. 
Ahhoz, hogy a vízlepergető tulajdonság megmaradjon,  
az asztalterítőket mosás után pamut fokozaton alaposan 
át kell vasalni.

Water-repellent finish

Available from 100 printed meters. To save  
the table cloth, a water-repellent finish is 
available. Liquids roll off the fabric – ideal for 
the use in the hotel and restaurant sector!

Fabric care instructions: Table cloth with water-repellent 
finish can be washed by 40 °C/104 F. In order to maintain 
the hydrophobic effect the table cloth should be ironed 
with hot temperature (cotton setting).


