WAS Cotton Cords
- polski producent sznurka bawełnianego
Firma WAS – Wytwórnia Artykułów Szkolnych z siedzibą w Toruniu
istnieje na rynku od wielu lat. Do tej pory działalność ﬁrmy
opierała się głównie na produkcji materiałów plastycznych,
dostarczając nam ogromnej satysfakcji. Stawiając na rozwój oraz
odpowiadając na potrzeby klienta postanowiliśmy rozszerzyć naszą
działalność o produkcję sznurków bawełnianych.

COTTON CORDS

Zadowolenie klientów jest dla nas sprawą najważniejszą,
dlatego dokładamy wszelkich starań, by oferowany produkt
był najwyższej jakości. O wysoki poziom jakości naszych
sznurków bawełnianych dbamy wykorzystując nowoczesne
technologie, korzystając z wysokiej jakości surowców,
ale przede wszystkim poprzez dążenie do reagowania na
potrzeby klientów. Zadowolenie naszych klientów jest dla
nas bowiem, sprawą priorytetową.

Wszystkie materiały, z których powstają nasze sznurki bawełniane
odznaczają się certyﬁkatem OEKO-TEX.

Nasze produkty:

100m

100m

polyester
100% cotton

polyester
100% cotton

50m

polyester
100% cotton
100% cotton

Paleta kolorów:
WAS-010 biały
WAS-020 kość słoniowa
WAS-030 jasny szary
WAS-040 szary
WAS-050 ciemny szary

WAS-060 jasny żółty
WAS-070 ciemny żółty
WAS-080 musztardowy

WAS-090 różowy
WAS-100 brudny różowy
WAS-110 fuksja
WAS-120 łososiowy
WAS-130 liliowy
WAS-140 ﬁoletowy

WAS-150 pomarańczowy
WAS-160 czerwony
WAS-170 bordowy
WAS-180 burgund

WAS-190 seledynowy
WAS-200 jasny zielony
WAS-210 turkusowy
WAS-220 zielony
WAS-230 oliwkowy
WAS-240 pistacjowy
WAS-250 khaki
WAS-260 butelkowa zieleń

WAS-270 błękitny
WAS-280 niebieski
WAS-290 ciemny niebieski
WAS-300 jasny dżinsowy
WAS-310 atramentowy

WAS-320 jasny beżowy
WAS-330 ciemny beżowy
WAS-340 brązowy
WAS-350 ciemny brązowy

WAS-360 antracytowy
WAS-370 czarny

Zamówienia można składać według następującego schematu:

WAS-090-50-9 - 100 szt.
1

2

3

4

1 - index koloru - 1 z 37 kolorów
2 - długość - max 800m;
- standardowo 100m dla gr. 3mm i 5mm; 50m dla gr. 9mm
3 - grubość sznurka - 3mm, 5mm, 9mm
4 - liczba sztuk
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