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Bytový textil                 záclonové řasící pásky | curtain tapes
home textiles nažehlovací pásky  | coating tapes
 flaušové a háčkové pásky
 velcro and fleece tapes
 saténové stuhy a lemovky 
 ribbons and edge bindings
 záclonové doplňky
 curtain accessories
 prýmky | trimmings
 kobercové lemovky
 carpet bindings

Vybavení interiérů       tkané lamely vertikálních žaluzií 
property sector woven vertical blinds
 speciální výrobky podle DIN 4102  B1
 specialist production according to
 DIN 4102 B1
 nehořlavé úpravy 
 flame retardant finishing

Nábytek  popruhy pro lamelové rošty
furniture upholstery webbing
 šňůry | cords

Oděvy tkané poutkovky  | hanger tapes
clothing stužky s označením velikostí 
 size tapes
 saténové stuhy  | ribbons

Aplikace na uniformy  prýmky | braids
regimental trimmings sutašky  | soutache braids
 šňůry  | cords

Automobily/karavany  popruhy | webbings
automotive/caravan záclonové řasící pásky  | curtain tapes
 suché zipy 
 hook and loop fastenings
 průmyslově vyrobená speciální řešení 
 specialist made-up products

Smuteční dekorace  smuteční stuhy  | mourning tapes
religion šňůry | cords
 smuteční pásky  | trimmings

Kromě toho dodáváme galanterní zboží mj. pro jezdecký sport a 
výrobce vlajek, výrobu můžeme zcela přizpůsobit i Vašim individuálním 
potřebám

We also manufacture products for equestrian sports and flag 
manufacturers and can tailor our production to meet your indivi-
dual requirements.

Ruther & Einenkel KG 

Odvětví & výrobky | sectors & products

Kontakt | contact

+49(0)3733
1408-0

Prodejní tým a
příjem objednávek

sales team and
order service



Záclonové řasící pásky

+49(0)3733
1408-33

Příjem zakázek / specializovaný obchod
order service retailer
Po – Čt 7 – 18 hodin

Mon – Tue 7 a.m. – 6 p.m.

Pá 7 – 15 hodin
Fr till 3 p.m.



jakostní stuhy 
a pásky
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Záclonové řasící pásky
Odvětví & výrobky | sectors & products Řasící pásky I pleat tapes 

Žabičkové řasení  I smok pleats     3
Vícenásobné sklady  I pleat groups 4 – 5
Tužkové řasení  I pencil pleats 6 – 7
Pásky pro ploché sklady  I flat pleat tapes 8 
Pásky pro speciální řasení  I special pleat tapes 9 – 13
 Vlámské sklady | flemish pleat  9 
 V-sklady | V-pleat 9 
 Hvězdicové sklady | star-pleat 10 
 Motýlek | bow tape 10 
 Bonbón | bonbon pleat 10 
 Řasení ve tvaru poháru | goblet pleat 10 
 Řasení do pláství | lozenges pleat 11 
 Skupinové sklady | pleat group 11 
 Žabičkové/tužkové řasení | smok-/pencil pleat 11
 Žabičkové řasení | smok pleat 12
 Dvojité plisé | double plissé 12
 Tužkové řasení | pencil pleat 13
 Krokus | crocus 13
 Lilie | lily 13
 Palma | palm 13

Univerzální pásky I universal  tapes                                               
Univerzální pásky I universal tapes   14
Pravidelné řasení  I pleat by pleat 15

Řasící pásky s kapsičkami
pocket tapes  15 – 16

Řasící pásky s tunýlky I tunnel tapes  16

Pásky na římské rolety I blind tapes 
Ovládací šňůrky I cord 17
Pásky na římské rolety  I blind tapes 17
Pásky s kroužky  I ring tapes 17

Řasící pásky s poutky I loop tapes           18

Řasící pásky s tunýlky I tunnel tapes   19

Speciální pásky pro vybavení interiérů 
special tapes for property sector
Speciální pásky pro vybavení interiérů
special tapes for property sector 20
Řasící pásky na těžké materiály I tapes for heavy fabrics 20

Flaušové a háčkové pásky
velcro and fleece tapes  
Univerzální flaušová páska I universal fleece tape 21
Flaušová páska s minisklady I fleece mini pleat 21
Flaušová páska – žabičkové řasení I  fleece smok pleats 21
Flaušová páska – tužkové řasení I fleece pencil pleats 22
Flaušová páska - skupinové řasení I fleece pleat groups 23
Flaušová páska - ploché sklady I fleece  flat pleats 23
Flaušová páska - V-sklady I fleece V-pleat 24
Flaušová páska - žabičkové/tužkové řasení
fleece smok-pencil pleat 24
Flaušová páska - řasení ve tvaru poháru I fleece goblet pleat 24
Flaušová páska - dvojité plisé I fleece double plissé 24
Háčkové pásky I mushroom tapes 25
Flaušové pásky I fleece tapes 25

Krycí lemovky švů a ztužovací pásky
seam and stiffening tapes 
Krycí lemovky švů I seam tapes 26
Vložky pro kryty závěsů záclon a římské rolety
interfuse for roman blind facings and pelmets („Bando“) 26 
Ztužovací pásky I stiffening tapes 27

Zažehlovací vložky I ironable interlinings  
Speciální pásky z materiálu Vlieseline®
special tapes made of Vlieseline® 28
Vložky I interlinings 28

Olůvka I lead weights 29

Wave systém I wave-system 29

Narážecí kroužky I eyelets  30 – 31
Příslušenství pro výrobu dekorací 
s narážecími kroužky I tools for making eyelet-decorations 31

Dekorační skřipce a spony 
decoration clip and decoration buckle 32

Saténové stuhy a šikmé proužky
satin and bias binding tapes
Satén double face I satin bias binding 33
Šikmé proužky Crash I bias binding tape Crash 34
Saténové šikmé proužky I satin bias binding 34
Bavlněné šikmé proužky I cotton bias binding tape 35

Kobercové pásky, šicí nitě
carpet trim tapes, sewing thread 
Kobercová páska samolepící 
carpet trim tape, self adhesive 35
Šicí nitě I sewing thread 35

Příslušenství I accessories  36 – 37

Lamely na vertikální žaluzie,
dekorativní stěnové panely
vertical blind, design paneels 38

Střapce a zdrhovací úvazky
tassels and tiebacks  39

Odborná kniha*  s mnoha radami
k použití různých záclonových řasících pásek,
k šití, narážení kroužků, s příklady dekorací.

* k dostání pouze v německém jazyce* I  only available in German

Č. výrobku 
30094

Alfa a omega 
pro začátečníky!

Obsah
contents

jakostní stuhy 
a pásky
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Co Vám můžeme nabídnout:  | What we can offer you:
- Záclonové řasící pásky v apretované a termofixované
 (vysrážené) kvalitě.
 Curtain tapes in finished and pre-shrunk quality.

- Rychlé dodání díky velkým výrobním a skladovacím
 kapacitám
 short-term delivery service by large production- and
 warehouse capacities

Na co se můžete spolehnout: 
Where you could have confidence:
- dlouholetá zkušenost a technické know-how
 longstanding experience and technical know-how 
- neustálé kontroly jakosti
 constant check of quality 

Potřebujete speciální provedení?  Při větším odběru můžeme 
zohlednit Vaše zvláštní přání jako je apretace, barvení, balení 
nebo potisk pásek. 
Do you need a specific design?
Your particular requirements as finishing, dyeing, packaging or print 
we can consider at larger quantities.

Pokyny pro údržbu dalších výrobků najdete vždy na příslušné stránce katalogu.
Care tips for further articles you will find at particular catalogue pages.

Pro efektivní vyřízení Vaší zakázky Vás prosíme, abyste v 
objednávce respektovali naše jednotky balení.
Please consider our full packing units for an economical handling 
of your order.

Prosím, řiďte se také našimi symboly, označujícími způsob 
ošetřování!
Please pay attention to our care symbols!

Výběr nejběžnějších stuh.
Selection of most frequent tape groups.

Záclonové řasící páskypleat tapes
Informace

bez páry
without steam

Jakostní pásky  |  quality tapes

Technické pokyny  | usage tips

Označení
description

Provedení 
design

Materiál 
material

Symboly pro praní a údržbu 
care symbols

Záclonové řasící pásky 
curtain tapes

bílé | white
transparentní| transparent
zcela transparentní | full transparent

100 % polyester | polyester

 
        

Záclonové řasící pásky 
curtain tapes
Č. výr. 20 550/100 atd.

transparentní | transparent
nažehlovací | coated to iron on

100 % polyester| polyester
        

Flaušové záclonové pásky  
fleece curtain tapes

bílé | white
transparentní | transparent
se šňůrkami  | with cords

polyester | polypropylen
polyester | polypropylene
 

         
Háčkové pásky  
velcro tapes
Č. výr. 20 201/20 atd

bílé | white
samolepicí  | self adhesive

100 % polyamid | polyamide
        

Háčkové pásky 
velcro tapes
Č. výr. 20 202/20 atd.

bílé | white
našívací | for sewing

100 % polyamid | polyamide
        

Flaušové pásky 
fleece tapes
Č. výr. 20 203/20 atd.

bílé | white
našívací | for sewing

100 % polyamid | polyester

 
        

Šířka
width

Balení 
packaging

Jednotka balení 
packing unit

22 mm 200 m/500 m roli  | roll 6.000 m p. karton | parcel 

26 mm 200 m roli  | roll 3.200 m p. karton | parcel 

30 mm 100 m roli  | roll 3.000 m p. karton | parcel 

50 mm 100 m karton | box 1.000 m p. karton | parcel 

70 mm 100 m karton | box 1.500 m p. karton | parcel 

75 – 100 mm 100 m karton | box 1.000 m p. karton | parcel 

100 mm 50 m roli  | roll 1.800 m p. karton | parcel 

150 mm 50 m roli  | roll 500 m p. karton | parcel 

kvalita vyráběná
v Německu od roku 1880

jakostní stuhy 
a pásky
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transparentní
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
transparent
1 pocket line, 2 cords

transparentní
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
transparent
1 pocket line, 2 cords

polotransparentní
2 řady kapsiček, 4 šňůrky
semi transparent
2 pocket lines, 4 cords

Žabičkové řasení I smok pleats

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11380/30 1:2  4,7 cm

11381/30 1:2,5  4,7 cm

11382/30 1:3  6,5 cm

11383/30 variabilní 4,7 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11400/50 1:2  6,5 cm

11401/50 1:2,5  6,5 cm

11402/50 1:3  6,5 cm

11403/50 variabilní 5,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20223/80 1:2  6,0 cm

20220/80 1:2,5  6,5 cm

20224/80 variabilní 5,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11380/30/1 1:2  4,7 cm

11381/30/1 1:2,5  4,7 cm

zcela transparentní
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
1 pocket line, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20405/50 1:2  6,5 cm

20406/50 1:2,5 7,0 cm

20407/50 1:3  8,0 cm

20438/50 variabilní 5,0 cm

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20273/80 1:2  6,7 cm

20274/80 1:2,5 7,3 cm

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20293/100 1:2,5 6,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11477/150/1 1:2  10,0 cm

11478/150/1 1:2,5 10,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11541/300 1:2  10,5 cm

zcela transparentní
3 řady kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
3 pocket lines, 4 cords

Záclonové řasící pásky

zcela transparentní
9 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
9 pocket lines, 4 cords

zcela transparentní
18 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
18 pocket lines, 4 cords

Záclonové řasící pásky 
pleat tapes

3

Šířka l width 30 mm Šířka l width 50 mm Šířka l width 80 mm

Šířka l width 30 mm Šířka l width 50 mm Šířka l width 80 mm

Šířka l width 100 mm Šířka l width 150 mm Šířka l width 300 mm

„Empire“

jakostní stuhy 
a pásky
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Záclonové řasící páskyjakostní stuhy 
a pásky

transparentní
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
transparent
1 pocket line, 2 cords  

transparentní
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
transparent
2 pocket lines, 3 cords

bílá
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
white
2 pocket lines, 2 cords

bílá
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
white
1 pocket line, 2 cords

bílá
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
white
1 pocket line, 2 cords

zcela transparentní
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
1 pocket line, 2 cords

Vícenásobné sklady I pleat groups

4

2) částečně volná šňůrka 
 partly exposed (pull)cord
4) vyšší sklady | higher pleats

 1) speciální raport pro záclony s výšivkou 
 special repeat for embroided curtains

Šířka l width 50 mm

Šířka l width 26 mmŠířka l width 22 mm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

12123/50 1:1,5 18,5 cm 2 12,5 cm

12021/50 1:2 20,0 cm 3 9,0 cm

12113/50 1:2 24,0 cm 2 11,0 cm

12018/50 1:2,5 22,0 cm 3 8,0 cm

12124/50 1:2,5 24,0 cm 5 9,0 cm

12104/50 1:2,5 34,0 cm 5 12,5 cm

12019/50 1:2,7 21,0 cm 3 7,0 cm

12019/50/1 1:2,7 24,0 cm 4 8,5 cm

12020/50 1:3 24,0 cm 4 7,5 cm

12125/50 1:3 27,0 cm 5 8,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

20252/50 1:2 24,5 cm 3 12,0 cm

20251/50 1:2,2 24,5 cm 3 11,0 cm

20257/50 1:2,2 24,5 cm 4 11,5 cm

11404/50 1:2,5 16,3 cm 1) 3 6,3 cm

20250/50 1:2,5 24,5 cm 3 9,5 cm

20258/50 1:2,5 24,5 cm 5 9,0 cm

11405/50 1:2,5 32,6 cm 1) 5 12,6 cm

20253/50 1:2,7 24,5 cm 4 9,0 cm

20254/50 1:3 24,5 cm 4 8,0 cm

20255/50 1:3 24,5 cm 7 7,5 cm

11407/50 1:3 32,6 cm 1) 5 10,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

20400/50 1:2 16,5 cm 3 7,5 cm

20401/50 1:2,5 20,0 cm 3 7,4 cm

20402/50 1:2,7 22,0 cm 4 7,9 cm

20403/50 1:3 24,0 cm 4 7,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

12000/22 1:2 23,0 cm 3 11,0 cm

12008/22 1:2,5 20,0 cm 3 8,0 cm

12009/22 1:3 24,0 cm 4 7,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

12073/26 1:1,5 12,0 cm 1 7,5 cm

12074/26 1:1,85 15,0 cm 2 7,5 cm

12022/26 1:2 15,5 cm 3 7,5 cm

12083/26 2) 1:2 24,5 cm 3 12,0 cm

12049/26 4) 1:2 27,5 cm 3 13,0 cm

12023/26 1:2,2 17,0 cm 3 7,5 cm

12024/26 1:2,5 19,0 cm 3 7,5 cm

12025/26 1:2,5 19,0 cm 4 7,5 cm

12026/26 1:2,5 19,5 cm 5 7,5 cm

12050/26 4) 1:2,5 23,5 cm 3 9,0 cm

12082/26 2) 1:2,5 24,5 cm 3 10,0 cm

12130/26/1 1:2,5 24,5 cm 5 8,5 cm

12028/26 1:2,7 20,0 cm 4 6,5 cm

12014/26 1:3 24,5 cm 4 7,5 cm

12131/26/1 1:3 24,5 cm 5 7,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

11562/26 4) 1:1,5 16,0 cm 1 10,5 cm

11551/26 1:2 15,0 cm 3 7,3 cm

11552/26 1:2,5 18,5 cm 3 7,3 cm

pleat tapes
Záclonové řasící pásky 
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Záclonové řasící pásky jakostní stuhy 
a pásky

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 3 cords

polotransparentní
2 řady kapsiček, 4 šňůrky

semi transparent
2 pocket lines, 4 cords

Úseky mezi sklady musí být po

stažení šňůrek zcela hladké.

Distances between pleat groups should be

completely smooth after pulling.

zcela transparentní 
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 2 cords

5

1) speciální raport pro
 záclony s výšivkou
 special repeat for embroided
 curtains
4) vyšší sklady  | higher pleats

Na vyžádání jsou možná i další provedení.
Further designs are possible on request.

Šířka l width 50 mm Šířka l width 80 mm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

20279/80 1:2 33,5 cm 3 15,7 cm

20275/80 1:2,5 32,6 cm 1) 5 12,6 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady
pleat-
dist.

20238/80 1:2,5 32,6 cm 1) 5 12,2 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

20437/50 1:1,5 12,0 cm 1 8,0 cm

20417/50 1:1,5 18,0 cm 2 11,5 cm

20445/50 1:1,7 13,5 cm 1 8,0 cm

20461/50 1:2 15,0 cm 2 7,5 cm

20408/50 1:2 19,0 cm 3 9,0 cm

20448/50 4) 1:2 24,0 cm 3 12,0 cm

20418/50 1:2 24,5 cm 3 12,0 cm

20432/50 1:2,2 24,5 cm 3 11,0 cm

20409/50 1:2,5 20,5 cm 3 7,5 cm

20449/50 4) 1:2,5 24,0 cm 3 9,5 cm

20419/50 1:2,5 24,5 cm 3 9,5 cm

20428/50 1:2,5 24,5 cm 5 9,7 cm

20436/50 1:2,5 32,6 cm 1) 5 12,2 cm

20410/50 1:3 22,0 cm 4 6,5 cm

20429/50 1:3 27,0 cm 5 8,0 cm

Tip:

zcela transparentní,
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
with 2 pocket lines, 2 cords

Výška skladu | pleat height: ca. 4 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

20290/100 1:2 17,0 cm 1  8,5 cm

20291/100 1:2,5 14,0 cm 1  5,5 cm

zcela transparentní
10 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
10 pocket lines, 4 cords

Šířka l width 150 mm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

11530/150/1 1:3 49,3 cm 5 14,0 cm

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. mezi
sklady
pleat-
dist.

20490/100* 1:1,5 16,5 cm 11,5 cm

20490/100** 1:2 16,5 cm 8,5 cm

* šňůrky: transparentní | cords: transparent 
** šňůrky: bílé | cords: white

„Twin Tape“

1:1,5 1:2

Šířka l width 100 mm
Novinka

Záclonové řasící pásky 
pleat tapes
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Záclonové řasící páskyjakostní stuhy 
a pásky

Tužkové řasení I pencil pleats

bílá
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
white
2 pocket lines, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

12067/38 1:2  2,8 cm

12068/38 1:2,5  3,2 cm

zcela transparentní
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
1 pocket line, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11555/26
vpravo | right 1:2  3,2 cm

11556/26
vlevo | left 1:2 3,2 cm

bílá
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
white
1 pocket line, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

12106/26 1:2  2,0 cm

12138/26 1:2 4,0 cm

12107/26 1:2,5  2,5 cm

transparentní
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
transparent
1 pocket line, 2 cords

zcela transparentní
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
1 pocket line, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

12087/30 1:2  3,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

12087/30/1 1:2  3,0 cm

transparentní
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
transparent
1 pocket line, 2 cords

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 2 cords

transparentní
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
transparent
2 pocket lines, 3 cords

bílá
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
white
2 pocket lines, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

12152/50 * 1:1,5  4,8 cm

12103/50 1:2  5,3 cm

12100/50 1:2,5  4,3 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20260/50 1:2  4,0 cm

20259/50 1:2,5  3,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20443/50* 1:1,5 4,8 cm

20411/50 1:2 4,5 cm

20412/50 1:2,5 4,5 cm

20413/50 1:3 4,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20398/50 1:2 4,2 cm

6

* Vzdál. mezi sklady  | pleat dist.: 3,0 cm

* Vzdál. mezi sklady  | pleat dist.: 3,0 cm
 Výška skladu  | pleat height: 0,6 cm

šikmé sklady  I slanting pleat

Šířka l width 38 mmŠířka l width 26 mm

Šířka l width 30 mm Šířka l width 50 mm

Šířka l width 50 mm

pleat tapes
Záclonové řasící pásky 
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polotransparentní
2 řady kapsiček, 4 šňůrky
semi transparent
2 pocket lines, 4 cords

transparentní
15 řad kapsiček, 4 šňůrky
transparent
15 pocket lines, 4 cords

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 3 cords

zcela transparentní
10 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
10 pocket lines, 4 cords

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 3 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20225/80 1:2  2,5 cm

20226/80 1:2,5  2,6 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11463/150/1 1:2  6,0 cm

11464/150/1 1:2,5  5,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20276/80* 1:1,5  7,3 cm

20270/80 1:2 5,5 cm

20271/80 1:2,5  4,5 cm

20272/80 1:3 5,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11471/150/1 1:2 6,0 cm

11472/150/1 1:2,5  5,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20480/100 1:2  6,0 cm

20481/100 1:2,5  6,0 cm

20482/100 1:3  6,8 cm

* Vzdál. mezi sklady | pleat dist.: 5,0 cm
 Výška skladu | pleat height: 1,0 cm

Šířka l width 80 mm

Šířka l width 100 mm

Šířka l width 150 mm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11540/300 1:2  10,5 cm

zcela transparentní
18 řad kapsiček, 6 šňůrky
full transparent
18 pocket lines, 6 cords

„Sky“

Všechny šňůrky je nutno stahovat 

současně a udržovat napnuté.

All cords have to be pulled simultaneously

and kept to be under tension.

Tip:

Šířka l width 300 mm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20237/75 1:2 3,3 cm

bílá
7 řad kapsiček, 2 šňůrky
white
7 pocket lines, 2 cords

Šířka l width 75 mm

zcela transparentní
7 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
7 pocket lines, 4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20278/80 1:2 3,5 cm

Šířka l width 80 mm

Záclonové řasící pásky 
pleat tapes
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bílá
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
white
2 pocket lines, 2 cords

bílá
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
 white
2 pocket lines, 3 cords

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 3 cords

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 2 cords

transparentní
1 řada kapsiček, 3 šňůrky
transparent
1 pocket line, 3 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat
approx.

Vzdál. mezi
sklady 

pleats-
dist.
cca

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

reálná

12069/26 1:2 21,0 cm 9,5 cm 5,5 cm

12058/26 1:2,5 21,0 cm 7,5 cm 2,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat
approx.

Vzdál. mezi
sklady 

pleats-
dist.
cca

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

reálná

12110/50 1:2 21,0 cm 10,0 cm 5,5 cm

12111/50 1:2,5 21,0 cm 7,5 cm 2,5 cm

12127/50 2) 1:3 25,5 cm 7,5 cm 0,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat
approx.

Vzdál. mezi
sklady 

pleats-
dist.
cca

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

reálná

12119/50 1:2 22,0 cm 10,0 cm 5,5 cm

12120/50 1:2,5 22,0 cm 7,5 cm 2,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat
approx.

Vzdál. mezi
sklady 

pleats-
dist.
cca

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

reálná

20287/80 1:2,5 20,7 cm 8,2 cm 2,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat
approx.

Vzdál. mezi
sklady 

pleats-
dist.
cca

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

reálná

11554/26 1:2 20,4 cm 9,5 cm 5,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat
approx.

Vzdál. mezi
sklady

pleats-
dist.
cca

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

reálná

20414/50 1:2 21,0 cm 10,0 cm 5,5 cm

20415/50 1:2,5 21,5 cm 7,5 cm 2,5 cm

20446/50 1:2,5 32,6 cm 1) 12,5 cm 3 cm

20416/50 1:3 22,0 cm 7,0 cm 1,0 cm

20444/50  2) 1:3 25,5 cm 8,0 cm 0,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat
approx.

Vzdál. mezi
sklady 

pleats-
dist.
cca

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

reálná

20267/50 1:2 20,0 cm 10,0 cm 5,0 cm

20268/50 1:2,5 20,5 cm 7,2 cm 2,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat
approx.

Vzdál. mezi
sklady

pleats-
dist.
cca

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

reálná

20447/50 1:2,5 32,6 cm 1) 13,0 cm 7,5 cm

bílá
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
white
1 pocket line, 2 cords

zcela transparentní
1 řada kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
1 pocket line, 2 cords

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 2 cords

8

 1) Speciální raport pro záclony s výšivkou 
 special repeat for embroided curtains

dvojitý plochý sklad  I double flat pleat

Šířka l width 26 mm

Šířka l width 50 mm

Šířka l width 50 mm

2) Skípkový sklad  | celler pleat

Č. výr. | art. no.
12127/50 + 20444/50

Upozornění: Našitá páska musí přesně 
lícovat s okrajem látky – látka nepřesahuje 
přes pásku.
Tip: Sew precisely on the top of fabric. There 
is a top cord to improve definition automa-
tically.

„Sklípkový
sklad“

celler pleat

Šířka l width 80 mm

Pásky pro ploché sklady I flat pleat tapes

pleat tapes
Záclonové řasící pásky 

Novinka

Páska pro automatické ploché řasení  I automatic - flat pleat
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zcela transparentní
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 2 cords

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 2 cords

bílá
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
white
2 pocket lines, 3 cords

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 3 cords

bílá
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
white
2 pocket lines, 3 cords

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 3 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20439/50 1:2  26,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20433/50 1:2 23,0 cm

20430/50 1:2,5  19,2 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20511/100 1:2,5 25,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20282/80 1:2 23,0 cm

20283/80 1:2,5  18,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20908/75 1:2,5 14,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20281/80 1:2  22,5 cm

20280/80 1:2,5 19,0 cm

Vlámské sklady | flemish pleat

V-sklady | V-pleat

„Sokol“

Šířka l width 100 mm

Šířka l width 80 mmŠířka l width 50 mm

Šířka l width 50 mm Šířka l width 75 mm Šířka l width 80 mm

Pásky pro speciální řasení I special pleat tapes

Záclonové řasící pásky 
pleat tapes
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zcela transparentní
3 řady kapsiček, 3 šňůrky
full transparent
3 pocket lines, 3 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20296/100 1:2  26,0 cm

Motýlek
bow tape

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 3 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20277/80 1:2,5 35,5 cm

Hvězdicové sklady
star-pleat

zcela transparentní
10 řad kapsiček, 6 šňůrek
full transparent
10 pocket lines, 6 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11531/150/1 1:2 26,5 cm

Bonbón
bonbon pleat

bílá
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
white
2 pocket lines, 3 cords

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 3 cords

transparentní
15 řad kapsiček, 6 šňůrek
transparent
15 pocket lines, 6 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20907/90 1:2,5  24,6 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20426/90 1:2,5 24,5 cm

20473/90 1:3 30,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11469/150/1 1:2 24,5 cm

11470/150/1 1:2,5  21,5 cm

Řasení ve tvaru poháru | goblet pleat

„Plameňák“

Šířka l width 150 mmŠířka l width 90 mm

Šířka l width 100 mmŠířka l width 80 mm Šířka l width 150 mm

Páska
tape

Počet švů

number of seam lines

50 mm 2 – 3

80 mm 3 – 4

100 mm 3 – 5

150 mm 3 – 5

300 mm 3 – 5

Doporuče
ní:

hints:

pleat tapes
Záclonové řasící pásky 

Pásky se speciálními sklady I special pleat tapes



 www.ruther-einenkel.de

Záclonové řasící pásky jakostní stuhy 
a pásky

11

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 3 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 3 cords

zcela transparentní
10 řad kapsiček, 4 šňůrky
 full transparent
10 pocket lines, 4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20284/90 1:2,5 7,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11481/150/1 1:2 11,0 cm

Řasení do pláství  | lozenges pleat

zcela transparentní
10 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
10 pocket lines, 4 cords

zcela transparentní
3 řady kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
3 pocket lines, 4 cords

transparentní
15 řad kapsiček, 4 šňůrky
transparent
15 pocket lines, 4 cords

zcela transparentní
10 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
10 pocket lines, 4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20292/100 1:2,5 6,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11466/150/1 1:2,5 5,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11473/150/1 1:2 6,0 cm

11474/150/1 1:2,5  5,5 cm

Žabičkové/tužkové řasení | smok-/pencil pleat

Šířka l width 90 mm Šířka l width 150 mm
Šířka l width 150 mm

Šířka l width 100 mm Šířka l width 150 mm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

11530/150/1 1:3 49,3 cm 5 14,0 cm

Záclonové řasící pásky 
pleat tapes

Pásky se speciálními sklady I special pleat tapes
Skupinové sklady  
pleat group
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zcela transparentní
2 řady kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20427/100 1:2  3,8 cm

Dvojité plisé
double plissé

12

zcela transparentní
9 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
9 pocket lines, 4 cords

zcela transparentní
18 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
18 pocket lines, 4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11477/150/1 1:2 10,0  cm

11478/150/1 1:2,5 10,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11541/300 1:2 10,5  cm

Žabičkové řasení
smok pleat

transparentní
15 řad kapsiček, 4 šňůrky
transparent
15 pocket lines, 4 cords

zcela transparentní
18 řad kapsiček, 7 šňůrek
full transparent
18 pocket lines, 7 cords

zcela transparentní
10 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
10 pocket lines, 4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11467/150/1 1:2 6,5 cm

11468/150/1 1:2.5 6,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11542/300 1:2 10,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11475/150/1 1:2 6,0 cm

11476/150/1 1:2,5 5,5 cm

Double plisé | double plissé

Šířka l width 150 mm

Šířka l width 100 mmŠířka l width 150 mm

„Capital“

Pásky o šířce 300 mm: Proměnlivý vzhled podle počtu švů při našívání (3 – 5).
300 mm tapes: Depending on number of seam lines the design of pleats could be changed (3 – 5).

„Empir“

Šířka l width300 mm

Šířka l width 300 mm

pleat tapes
Záclonové řasící pásky 

Pásky se speciálními sklady I special pleat tapes
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transparentní
15 řad kapsiček, 4 šňůrky
transparent
15 pocket lines, 4 cords

zcela transparentní
10 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
10 pocket lines, 4 cords

zcela transparentní
18 řad kapsiček, 7 šňůrek
full transparent
18 pocket lines, 6 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11463/150/1 1:2 6,0  cm

11464/150/1 1:2,5 5,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11471/150/1 1:2 6,0  cm

11472/150/1 1:2,5 5,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11540/300 1:2 10,5  cm

Tužkové řasení |  pencil pleat

transparentní
15 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
10 pocket lines, 4 cords

zcela transparentní
10 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
10 pocket lines, 4 cords

zcela transparentní
18 řad kapsiček, 6 šňůrek
full transparent
10 pocket lines, 4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11535/150/1 1:1,8  17,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11536/150/1 1:1,8  21,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

11537/150/1 1:1,8  40,0 cm

Krokus | crocus  Lilie | lily  Palma | palm

Šířka l width 150 mm

Šířka l width 150 mm Šířka l width 150 mmŠířka l width 150 mm

„Nebe“

Pásky o šířce 300 mm: Proměnlivý vzhled podle počtu švů při našívání (3 – 5).
300 mm tapes: Depending on number of seam lines the design of pleats could be changed (3 – 5).

Šířka l width 300 mm

Záclonové řasící pásky 
pleat tapes

Pásky se speciálními sklady I special pleat tapes
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bílá
různý sled kapsiček, 2 šňůrky
white
different pocket rank, 2 cords

bílá
různý sled kapsiček, 2 šňůrky
white
different pocket rank, 2 cords

barevná
různý sled kapsiček, 2 šňůrky
coloured
different pocket rank, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

10882/22 4,0 cm

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

10881/22 4,0 cm

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

11610 bordeaux 4,0 cm

11618 černá 4,0 cm

11627 champagne 4,0 cm

šňůrka ze 100 % bavlny
cord 100 % cotton

100 m v roli  | roll

Šířka l width 22 mm Šířka l width 26 mm Šířka l width 30 mm
zcela transparentní
různý sled kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
different pocket rank, 2 cords

bílá
různý sled kapsiček, 2 šňůrky
white
different pocket rank, 2 cords

bílá
různý sled kapsiček, 2 šňůrky
white
different pocket rank, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

11007/2/22 4,0 cm

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

12089/26/1 5,0 cm

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

12047/30 5,0 cm

bílá
stejný sled kapsiček
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
white
equal pocket rank
2 pocket lines, 2 cords

zcela transparentní 
stejný sled kapsiček
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
equal pocket rank
2 pocket lines, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

12102/50/1 3,0 cm

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

20435/50 6,4 cm

Další barvy na vyžádání.
Futher colours at request.

Šířka l width 50 mm

Šířka l width 22 mm

universal tapes
Univerzální řasící pásky Univerzální pásky a pásky s kapsičkami 

Univerzální pásky I universal tapes
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bílá
variabilní, 1 řada kapsiček, 2 šňůrky
white
variable, 1 pocket line, 2 cords

transparentní
variabilní, 1 řada kapsiček, 2 šňůrky
transparent
variable, 1 pocket line, 2 cords

bílá
variabilní, 1 řada kapsiček, 2 šňůrky
white
variable, 1 pocket line, 2 cords

transparentní
variabilní, 1 řada kapsiček, 2 šňůrky
transparent
variable, 1 pocket line, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Výška skladu
pleat-height

10835/26 1,5 cm 0,7 cm

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Výška skladu
pleat-height

20256/50 4,0 cm 1,5 cm

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Výška skladu
pleat-height

12004/26 2,0 cm 1,0 cm

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Výška skladu
pleat-height

12055/34 2,0 cm 0,8 cm

Řasící pásky s kapsičkami I pocket tapes

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat 
approx.

Šířka
kapsičky
width of
pocket

Délka
kapsičky
lenght of
pocket

11006/18 1,2 cm 5 mm 8 mm

zcela transparentní
full transparent

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat 
approx.

Šířka
kapsičky
width of
pocket

Délka
kapsičky
lenght of
pocket

11009/22 2,0 cm 7 mm 15 mm

zcela transparentní
full transparent

Šířka l width 26 mm Šířka l width 34 mm

Šířka l width 50 mm

Šířka l width 18 mm Šířka l width 22 mm

Mezi jednotlivými kroky látku vždy před 

dalším zpracováním přežehlete a nechte 

vychladnout.

Always iron fabric and cool before each

further process steps.

Tip:

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat 
approx.

Šířka
kapsičky
width of
pocket

Délka
kapsičky
lenght of
pocket

11010/28 * 1,4 cm 5 mm 12 mm

11010/28/1 1,4 cm 5 mm 12 mm

zcela transparentní
full transparent

* nažehlovací proužky (k nažehlení pro přesné našití)
 coated in stripes (for exactly ironing and sewing)

Šířka l width 28 mm

Univerzální pásky a pásky s kapsičkami 
universal and pocket tapes

Pravidelné řasení I pleat by pleat

Novinka
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Řasící pásky s kapsičkami I pocket tapes

Řasící pásky s tunýlky I tunnel tapes

Č. výr.
art. no.

Tyčky římských rolet
blind rods

Balení
packaging

11510/18 max. Ø 5 mm
šití 1x  | 1x Sewing 200 m

11516/18 max. Ø 5 mm
šití 1x  | 1x Sewing 200 m

zcela transparentní, kanálky spec. pro vsunutí tyček 
pro římské rolety, 1 řada kapsiček, s tunýlkem
full transparent, slits for insert of blind rods, 
1 pocket line, with tunnel

Č. výr.
art. no.

Tyčky římských rolet
blind rods

Balení
packaging

11511/30 max. Ø 16 mm
šití 1x  | 1x Sewing 100 m

zcela transparentní, kanálky spec. pro vsunutí tyček 
pro římské rolety, 1 řada kapsiček, s tunýlkem
full transparent, slits for insert of blind rods, 
1 pocket line, with tunnel

Č. výr.
art. no.

Tyčky římských rolet
blind rods

Balení
packaging

11515/42 max. Ø 20 mm
šití 1x  | 1x Sewing 100 m

zcela transparentní, kanálky spec. pro vsunutí tyček 
pro římské rolety, 1 řada kapsiček, s tunýlkem
full transparent, slits for insert of blind rods, 
1 pocket line, with tunnel

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Délka kapsičky
lenght of
pocket

20460/50 1,3  cm ca. 0,7 cm

zcela transparentní
2 řady kapsiček pro individuální řasení
full transparent
2 pocket lines for individual creating of pleats

* vhodná pro Wave systém (viz str. 29)
 usable for wave-glider-system (see page 29)

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat 
approx.

Barvy
colours

Provedení
quality

12139/70 * 4,8 cm bílá
white

100 % 
polyester

12140/70 * 4,8 cm režná I ecru BW/PE 

12141/70 * 4,8 cm opt. bílá 
opt. white BW/PE 

12146/70 * 4,8 cm transparentní
transparent

100 % 
polyester

zcela transparentní
2 řady kapsiček pro individuální řasení
full transparent
2 pocket lines for individual creating of pleats

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Délka kapsičky
lenght of
pocket

12148/70 * 2,2 cm ca. 1,5 cm

kapsičky z jedné strany otevřené
one-sided open pockets

Šířka l width 70 mm

* vhodná pro Wave systém (viz str. 29)
 usable for wave-glider-system (see page 29)

Č. výr.
art. no.

 Značení
kapsiček

pocket mark

Poměr 
řasení
fullness

Vzdál. 
jezdců

glider distan.

12161/75 * bílá | white
modrá | blue

1:2
1:1,5

8,0 cm
8,0 cm

zcela transparentní
1 řada kapsiček pro individuální řasení
full transparent
1 pocket line  for individual creating of pleats

Šířka l width 75 mm

* vhodná pro Wave systém (viz str. 29)
 usable for wave-glider-system (see page 29)

zcela transparentní
2 řady kapsiček pro individuální řasení
full transparent
2 pocket lines for individual creating of pleats 

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Délka kapsičky
lenght of
pocket

20286/80 * 1,9  cm ca. 1,3 cm

Šířka l width 80 mm

Šířka l width 50 mm

Šířka l width 18 mm Šířka l width 30 mm Šířka l width 42 mm

Značení kapsiček pro 
provázek jezdce

pocket mark
 for glider cord

* vhodné pro kovové háčky (viz str. 37)
 usable for metal hook (see page 37)

pocket and tunnel tapes
Řasící pásky s kapsičkami a s tunýlky 

Novinka
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Pásky na římské rolety I blind tapesOvládací šňůrka  
cord

zcela transparentní
s poutky z útkových nití
full transparent
with weft loop

zcela transparentní, s 
poutky z osnovních nití, 
2 šňůrky 
full transparent
with warp loop,
2 cords

zcela transparentní
s poutky z útkových 
nití, 2 šňůrky 
full transparent
with weft loop,
2 cords

zcela transparentní
s poutky z útkových 
nití, 2 šňůrky 
full transparent
with weft loop,
2 cords

zcela transparentní s 
poutky z osnovních nití 
full transparent
with warp loop

kruhový průřez, 
splétaná, bílá
round, braided
white

zcela transparentní s 
poutky z osnovních nití 
full transparent
with warp loop

zcela transparentní s 
poutky z osnovních nití  
full transparent
with warp loop

zcela transparentní, s 
transparentními poutky z 
útkových nití, 2 šňůrky 
full transparent
with transparent weft 
loop, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Balení
packaging

11200/1 15,0 cm 200 m

11200/18 5,0 cm 200 m

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Balení
packaging

11315/16 15,0 cm 200 m

11321/16 5,0 cm 200 m

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Balení
packaging

21049-E010 1,0 mm 200 m

21049/1-3-E000 1,5 mm 200 m

21049/2-E010 0,7 mm 200 m

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Balení
packaging

11101/17 * 15,0 cm 100 m

11102/17 * 7,5 cm 100 m

11103/17 * 5,0 cm 100 m

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Balení
packaging

11311/18 standard 5,0 cm 200 m

11311/1/18 standard 15,0 cm 200 m

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Výška
skladů
high-
ness

Vzdál.
skladů
pleat-
dist.

11314/21 1:2 29,0 cm 7,0 cm 15,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení

full-
ness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Balení
packa-

ging

11300/18/1 1:2 15,0 cm BlF 200 m

11306/18/1 1:2 5,0 cm BlF 200 m

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení

full-
ness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Balení
packa-

ging

11316/23/1 var. 5,0 cm FaF 200 m

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení

full-
ness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Balení
packa-

ging

11317/22/1 1:2 16,0 cm BlF 200 m

Pásky s kroužky I ring tapes

Č. výr.
art. no.

Ø kroužkuring 
diameter

Raport cca
repeat approx.

10874/15 13,0 mm 15,0 cm

Č. výr.
art. no.

Ø kroužkuring 
diameter

Raport cca
repeat approx.

11000/15 13,0 mm 15,0 cm

Č. výr.
art. no.

Ø kroužkuring 
diameter

Raport cca
repeat approx.

11000/2/15 13,0 mm 15,0 cm

bílá
s kroužky
1 šňůrka
white
with rings
1 cord

transparentní s kroužky
1 šňůrka 
transparent
with rings
1 cord

zcela transparentní 
s kroužky
bez šňůrky 
full transparent
with rings
without cord

* Nažehlovací úprava (k nažehlení pro přesné našití)..  
 coated (to iron for exact sewing)

FaF: pravidelné sklady (FaF) | pleat by pleat 
BlF: tužkové sklady (BlF) | pencil pleat

Šířka l width 16 mm Šířka l width 17 mm

Šířka l width 21 mm Šířka l width 22 mm Šířka l width 23 mm

Šířka l width 18 mm

Šířka l width 15 mm

Balení | packaging: 100 m 

Možná balení pásek s kroužky  | packaging ring tapes possible: 25 m / 100 m / 200 m

Pokyn
 pro praní

všech pásek 
s kroužky

care tip for all 
ring tapes



 Pásky na římské rolety 
blind tapes
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pro tyče o Ø 16 – 28 mm I for insert of rods

zcela transparentní, s transparentními příčnými poutky pro vsunutí tyče, 2 šňůrky
full transparent, with transparent loops for insert of rods, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20420/35 1:2 6,5 cm

20421/35 1:2,5 7,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady 

pleats-
dist.

Prove- 
dení 

quality

20423/35 1:2 19,5 cm 9,0 cm trojsklad 
pleat

20424/35 1:2,5 20,5 cm 7,5 cm trojsklad 
pleat

20425/35 1:3 22,0 cm 6,5 cm čtyřsklad
pleat

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady 

pleats-
dist.

Výška 
skladu 

highness

20463/35 1:2 4,5 cm 2,0 cm 1,0 cm

zcela transparentní, jednoduché sklady vznikají individuálním posunováním dekorace
full transparent, simple pleats by individual push of decoration

Art. Nr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Vzdál. poutek 
loop-

distance

20571/100 * 21,0 cm 17,5 cm

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Vzdál. poutek 
loop-

distance

20570/100 21,0 cm 17,0 cm

20576/100 20,5 cm 7,5 cm

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Vzdál. poutek 
loop-

distance

20576/70 20,5 cm 7,5 cm

* s pevnými, tkanými poutky 
 with strong, woven loop

Žabičky

zcela transparentní, jednoduché sklady vzni-
kají individuálním posunováním dekorace
full transparent, simple pleats by individual 
push of decoration

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

Vzdál. poutek 
loop-

distance

20573/50 21,0 cm 7,0 cm

Šířka l width 50 mm

Šířka l width 100 mm

Šířka l width 35 mm

zcela transparentní
4 šňůrky
full transparent
4 cords

zcela transparentní, jednoduché sklady vzni-
kají individuálním posunováním dekorace 
full transparent, simple pleats by individual 
push of decoration

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport cca
repeat 
approx.

Vzdál. 
poutek 
loop-

distance

20577/95 1:2 16,0 cm 14,0 cm

20578/95 1:2,5 14,0 cm 12,0 cm

Šířka l width 70 mm

Řasící pásky na vitrážky
tapes for sash curtains

18

Šířka l width 95 mm

loop tapes
Řasící pásky s poutky 

pro tyče o Ø do 16 mm I for insert of rods

Žabičky



 www.ruther-einenkel.de

Záclonové řasící pásky jakostní stuhy 
a pásky

pro vitrážkové tyčky nebo kruhové tyče o Ø do 10 mm  I for rod for sash curtains or round rod to Ø 10 mm

Vitrážkové tyčky viz str. 37 I rod for sash curtains page 37

19

Řasící pásky s tunýlky  I tunnel tapes

Šířka l width 50 mm

doporučený průměr tyče do 20 mm I recommended rod diameter to 20 mm

3 sklady
1 řada kapsiček, 4 šňůrky
3 pleats
1 pocket line, 4 cords

1 sklad
1 řada kapsiček, 4 šňůrky
1 pleat
1 pocket line, 4 cords

ploché řasení
1 řada kapsiček, 4 šňůrky
flat pleat
1 pocket line, 4 cords

Šířka l width 80 mm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady

pleats-
dist.
cca

Výška 
skladu
pleat-
hight.
cca

11527/80 1;2,5 32,5 cm 13,0 cm 3,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady

pleats-
dist.
cca

Výška 
skladu
pleat-
hight.
cca

11528/80 1:2 17,0 cm 8,5 cm 4,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady

pleats-
dist.
cca

Výška 
skladu
pleat-
hight.
reálná

11529/80 1:2,5 21,0 cm 8,0 cm 2,0 cm

1 sklad
4 šňůrky
1 pleat
4 cords

2 sklady
4 šňůrky
2 pleats
4 cords

ploché řasení
4 šňůrky
flat pleat
4 cords

3 sklady
4 šňůrky
3 pleats
4 cords

Šířka l width 50 mm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady

pleats-
dist.
cca

Výška 
skladu
pleat-
hight.
cca

11517/50 1:1,5 17,5 cm 11,0 cm 1,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady

pleats-
dist.
cca

Výška 
skladu
pleat-
hight.
reálná

11521/50 1:2 21,0 cm 10,5 cm 5,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady

pleats-
dist.
cca

Výška 
skladu
pleat-
hight.
cca

11522/50 1:2,5 15,5 cm 6,0 cm 1,8 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady

pleats-
dist.
cca

Výška 
skladu
pleat-
hight.
cca

11523/50 1:2 11,5 cm 6,0 cm 2,5 cm

zcela transparentní, jednoduché vsunutí tyče do tkaného tunýlku, pro pevné dekorace
full transparent, simple insertion of curtain rod, because of woven tunnel, for fixed decorations

Řasící pásky s tunýlky 
tunnel tapes

Novinka
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Řasící pásky na těžké materiály  I tapes for  heavy  
           fabr ics

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

12126/50 1:1,5 12,0 cm 1 8,0 cm

12153/50 1:1,5 17,5 cm 3 12,0 cm

12123/50 1:1,5 18,0 cm 2 12,0 cm

12154/50 1:1,7 15,8 cm 2 9,0 cm

12155/50 1:1,7 20,0 cm 3 12,0 cm

12150/50 1:1,8 16,5 cm 2 9,0 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

20437/50 1:1,5 12,0 cm 1 8,0 cm

20417/50 1:1,5 18,0 cm 2 12,0 cm

20445/50 1:1,7 13,5 cm 1 8,0 cm

20461/50 1:2 19,0 cm 2 7,5 cm

Č. výr.
art. no.

Raport cca
repeat approx.

12045/28 5,5 cm

bílá
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
white
2 pocket lines, 2 cords

zcela transparentní
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
full transparent
2 pocket lines, 2 cords

Univerzální  řasící páska bílá
různý sled kapsiček, 2 šňůrky
universal tape, white
different pocket rank, 2 cords

Řasící páska černá
2 řady kapsiček, 2 šňůrky
pleat tape black
2 pocket lines, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady
pleat-
dist.

12037/50-08 1:2 21,0 cm 3 11,0 cm

12040/50-08 1:2 43,0 cm 2 22,0 cm

Nosnost 20 – 25 kg /m pásky
20 – 25 kg loading capacity /m tape

Nosnost 10 – 15 kg /m pásky
10 – 15 kg loading capacity /m tape

bílá
7 řad kapsiček, 3 šňůrky
white
7 pocket lines, 3 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

12311/80 1:2 22,5 cm 3 12,0 cm

12312/80 1:2,2 24,5 cm 3 12,0 cm

12313/80 1:2,5 27,0 cm 3 12,0 cm

12314/80 1:3 32,0 cm 4 12,0 cm

12315/80 variabel 6,0 cm FaF 12,0 cm

Speciálně
vypracované

kapsičky pro vyšší 
nosnost

stronger woven pockets
for higher loading

capacity

for heavy fabrics

pro
těžké látky

Šířka l width 50 mm Šířka l width 80 mm

zcela transparentní
7 řad kapsiček, 4 šňůrky
full transparent
7 pocket lines, 4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20278/80 1:2 3,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Raport cca
repeat approx.

20237/75 1:2 3,5 cm

bílá
7 řad kapsiček, 2 šňůrky
white
7 pocket lines, 2 cords

Šířka l width 75 mm Šířka l width 80 mm

Šířka l width 28 mm Šířka l width 50 mm

FaF: pravidelné řasení  (FaF) | pleat by pleat 

special tapes for property sector
Speciální pásky pro vybavení interiérů
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Univerzální 
flaušová páska
universal fleece tape

Flaušová páska 
s minisklady
fleece mini pleat

bílá
bez kapsiček, 2 šňůrky
white
without pockets, 2 cords

bílá
bez kapsiček, 2 šňůrky
white
without pockets, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

11417/24 50 m

Č. výr.
art. no.

Poměr řasení
fullness

Balení
packaging

11422/24 variabilní 50 m

Flaušová páska - žabičkové řasení  I fleece smok pleats

bílá
bez kapsiček, 2 řasící šňůrky
white
without pockets, 2 cords

bílá
bez kapsiček, 2 řasící šňůrky
white
without pockets, 2 cords

bílá
bez kapsiček, 4 řasící šňůrky
white
without pockets, 4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11420/27 1:2 3,5 cm 50 m

11415/27 1:2,5 4,0 cm 50 m

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11421/57 1:2 5,5 cm 100 m

11416/57 1:2,5 6,5 cm 100 m

transparentní
bez kapsiček, 2 řasící šňůrky
transparent
without pockets, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11442/55 1:2 5,2 cm 100 m

11443/55 1:2,5 5,8 cm 100 m

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11418/80 1:2 6,0 cm 50 m

11423/80 1:2,5 6,0 cm 50 m

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11801/50 1:2,5 6,0 cm 100 m

Dvojí funkce: Flaušové pásky s možností 
zavěšení na háčky.
Double function: with additional loops for 
hooks.

Pokyn pro údržbu 
všech flaušových pásek

care tip for all fleece tapes

bez páry
without steam

 
s dvojí funkcí  I  with double function

Šířka l width 27 mm Šířka l width 57 mm Šířka l width 80 mm

Šířka l width 24 mmŠířka l width 24 mm

Šířka l width 55 mmŠířka l width 50 mm

Plyšové řasící pásky 
fleece tapes

transparentní, s 1 tkanou řadou kapsiček,
2 bílé řasící šňůrky
transparent, with 1 woven pocket line,
2 white cords
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transparentní
1 tkaná  řada kapsiček, 2 bílé šňůrky
transparent
1 woven pocket line, 2 white cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport cca
repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady 
pleats-
dist.
cca

11803/50 1:2 4,2 cm 2,2 cm

transparentní
bez kapsiček, 2 řasící šňůrky
white
without pockets, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11444/30 1:2 5,0 cm 50 m

11445/30 1:2,5 4,7 cm 50 m

Balení | packaging: 100 m 
Balení | packaging: 100 m 

Šířka l width 24 mm Šířka l width 30 mm

Šířka l width 50 mm

Šířka l width 80 mm

Flaušová páska - tužkové řasení I fleece pencil pleats

bílá
bez kapsiček, 2 řasící šňůrky
white
without pockets, 2 cords

bílá
bez kapsiček, 2 řasící šňůrky
white
without pockets, 2 cords

bílá
bez kapsiček, 2 řasící šňůrky
white
without pockets, 2 cords

transparentní
3 řasící šňůrky
transparent
3 cords

transparentní
2 řasící šňůrky
transparent
2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11430/24 1:2 2,5 cm 50 m

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11435/30 1:2 6,5 cm 50 m

11436/30 1:2,5 5,0 cm 50 m

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11437/50 1:2 6,5 cm 100 m

11438/50 1:2,5 5,0 cm 100 m

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11495/80 1:2 5,0 cm 50 m

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. 
mezi 

sklady 
pleats-
dist.
cca

Výška 
skladu 

highness

11483/50 1:2 5,5 cm 2,5 cm 1,5 cm

Dvojí funkce: Flaušové řasící pásky s možností zavěšení na háčky.
Double function: with additional loops for hooks.

s dvojí funkcí  I  with double function

s dvojí funkcí  I  with double function
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Plyšové řasící pásky 
fleece tapes

Flaušové pásky - skupinové řasení I fleece pleat groups

bílá
bez kapsiček, 2 řasící šňůrky
white
without pockets, 2 cords

bílá
bez kapsiček, 2 řasící šňůrky
white
without pockets, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

11431/30 1:2 14,0 cm 2 7,5 cm

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

11432/50 1:2 24,0 cm 3 11,0 cm

11433/50 1:2,5 20,5 cm 3 7,5 cmBalení | packaging: 50 m 

Balení | packaging: 100 m 

Balení | packaging: 100 m 

Balení | packaging: 100 m 

transparentní
1 tkaná řada kapsiček, 2 bílé šňůrky
transparent
1 woven pocket line, 2 white cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

11806/50 1:2 25,5 cm 3 12,5 cm

Balení | packaging: 100 m 

transparentní 
2 řasící šňůrky
transparent
2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Počet 
skladů
pleats

Vzdál. mezi
sklady 
pleat-
dist.

11488/50 1:2,5 19,0 cm 3 8,0 cm

Balení | packaging: 100 m 

Dvojí funkce: Flaušové řasící pásky s možností zavěšení na háčky.
Double function: with additional loops for hooks.

bílá
bez kapsiček, 2 řasící  šňůrky
white
without pockets, 2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport cca
repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady 
pleats-
dist.
cca

11455/50 1:2 19,0 cm 9,0 cm

11459/50 1:2,5 16,5 cm 6,5 cm

transparentní
2 řasící šňůrky
transparent
2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady

pleats-
dist.
cca

Výška 
skladu
pleats-
dist.

reálná

11486/50 1:2,5 17,0 cm 7,0 cm 2,0 cm

Flaušové pásky - ploché sklady I fleece flat pleats

Šířka l width 30 mm Šířka l width 50 mm

Šířka l width 50 mm

Šířka l width 50 mm

Flaušová páska - tužkové řasení I fleece pencil pleats

Pokyn pro údržbu 
všech flaušových pásek

care tip for all fleece tapes

bez páry
without steam

 

s dvojí funkcí  I  with double function

s dvojí funkcí  I  with double function

s dvojí funkcí  I  with double function
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Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Vzdál. mezi 
sklady

pleats-
dist.
cca

Balení
packa-

ging

11496/90 1:2,5 20,0 cm 8,0 cm 50 m

Šířka l width 65 mm
transparentní
4 řasící šňůrky
transparent
4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11461/65 1:2 3,5 cm 100 m

11462/65 1:2,5 4,5 cm 100 m

Flaušová páska - 
žabičkové/tužkové řasení 
fleece smok-pencil pleat

Flaušová páska 
V-sklady 
fleece V-pleat
Šířka l width 50 mm
transparentní
2 řasící šňůrky
transparent
2 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11429/50 1:2,5 10,5 cm 100 m

Flaušová páska
dvojité plisé
fleece double
plissé
Šířka l width 100 mm
transparentní
4 řasící šňůrky
transparent
4 cords

Č. výr.
art. no.

Poměr 
řasení
fullness

Raport 
cca

repeat 
approx.

Balení
packaging

11497/100 1:2 5,0 cm 50 m

Flaušová páska 
řasení ve tvaru 
poháru I fleece 
goblet pleat
Šířka l width 90 mm
transparentní
3 řasící šňůrky
transparent
3 cords

Dvojí funkce: Flaušové řasící pásky s 
možností zavěšení na háčky.
Double function: with additional loops for 
hooks.

Plyšové řasící pásky 
fleece tapes

Pokyn pro údržbu 
všech flaušových pásek

care tip for all fleece tapes

bez páry
without steam

 

s dvojí funkcí  I  with double function

s dvojí funkcí  I  with double function s dvojí funkcí  I  with double function
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Háčkové pásky  I mushroom tapes

Flaušové pásky I fleece tapes

bílá a černá
white and black

bílá a černá
white and black

bílá
white

bílá
white

bílá, speciálně provýrobu římských  rolet
white, especially for making of blinds

bílá
white

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

Provedení
quality

20201/20 25 m samolepící 
self adhesive

20201/20/500 * 25 m samolepící self 
adhesive

20202/20 25 m našívací
for sewing

20202/20/500 * 25 m našívací
for sewing

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

Provedení
quality

20203/20 25 m našívací
for sewing

20203/20/500* 25 m našívací
for sewing

20204/20 25 m samolepící
self adhesive

20204/20/500* 25 m samolepící
self adhesive

33043/20 50 m nažehlovací
to iron

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

Provedení
quality

20307/30 25 m samolepící 
self adhesive

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

Provedení
quality

20308/50 25 m samolepící 
self adhesive

bílá
white

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

Provedení
quality

20304/30 25 m našívací
for sewing

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

Provedení
quality

11456/30 50 m 2

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

Provedení
quality

20310/50 25 m našívací 
for sewing

*  černá  | black

*  černá  | black

Šířka l width 20 mm Šířka l width 30 mm

Šířka l width 50 mm

Šířka l width 20 mm Šířka l width 30 mm Šířka l width 50 mm

hints for usage o
f self adhesive t

apes

Tipy pro použití

samolepících pásek

Uskladnění: v suchu, temnu, při konstantní teplotě do 20 °C
storage: dry, dark, at constant temperature up to 20 °C

Povrch: čistý, suchý, beze stop tuků, silikonu a změkčovacích prostředků
surface: clean, dry, fat- and silicone free, without parts of plasticiser

Háčkové a plyšové pásky 
velcro and fleece tapes
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Šířka l width 20 mm Šířka l width 100 mm
bílá, bez nažehlovací vrstvy
white, uncoated

transparentní, bez nažehlovací vrstvy
transparent, uncoated

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

10972/20 200 m

Šířka l width 25 mm

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

20540/100 50 m

• Látku mezi jednotlivými kroky zpracování  
 vždy nejprve vyžehlete a nechte vychladn- 
 out. 
• Always iron fabric and cool before each 
 further process steps.
• Nažehlovací proužek nežehlete přímo, aby- 
 ste zabránili znečištění spodku žehličky.
• Do not iron directly on fixing coated tape in  
 order to avoid defilements of iron sole.

Žehlení s párou na žehlicím prkně
steam ironing table
200 °C s párou  | with steam 
(3 tečky | points)  
• rovnoměrné žehlicí pohyby s lehkým tlakem  
 (cca 8 sekund) (žehlička s teflonovou žehlicí  
 plochou)
• constant iron motion with slight pressure  
 (about 8 sec.) 
  (iron with teflon sole) 

Žehlička pro domácnost I household iron
110 - 160 °C s párou | with steam
(2-3 tečky  | points)  
• rovnoměrný žehlicí pohyb s lehkým tlakem
  (cca 10 sekund)
•  Volba teploty podle citlivosti látek
• constant iron motion with slight pressure  
 (about 10 sec.)
• choice of temperature according to softness  
 of the fabric

Domácí žehlení  I household iron
160 - 200 °C bez páry  |without steam
(3 tečky | points)
• Látku překryjte vlhkým bavlněným  
 hadříkem, žehlete s lehkým tlakem a  
 rovnoměrnými pohyby (cca 10-15 sekund)
• cover the fabric with a moist ironing cotton  
 cloth, constant iron motion with slight pressure  
 (about 10-15 sec.)

Instrukce pro praní I washing instructions

30 °C jemné prádlo | gentle wash
• Do pračky vložte lehce srolované v pracím 
 sáčku nebo v případě připevněných kroužků  
 volně svázané..
•  Mechanické pohyby při praní udržujte na  
 minimu.
• Put it either slightly rolled in a washing bag or  
 at insert eyelets, slightly tied in the washing 
  machine.
• Keep the mechanical motion during washing  
 as less as possible.

Pokyny pro zpracování pásek a vložek s nažehlovací vrstvou
processing tips for tapes and interfuses with fixing coating

Vložky pro kryty závěsů záclon a římské rolety
interfuse for roman blind facings and pelmets („Bando“)

Vložka „Clear Lay“ má mnohostranné využití 
pro výrobu:

•  římských rolet
• krytů závěsů záclon
•  jako zesílení jemných materiálů a  
 dekoračních látek

The interfuse „Clear Lay“ offers various
possibilities for application 
to manufacture:

• roman blind facings
• pelmets („Bando“)
• to stiffen of thin materials and decorative   
 fabrics

Šířka l width 150 / 300 mm
transparentní, s oboustrannou nažehlovací 
vrstvou   lze prát jako jemné prádlo  ,  
snadno se stříhá, drží tvar
transparent, double side coated to iron  
gentle wash , easy to cut, formstable

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

20559/150 50 m / 10 m

20559/300 50 m / 10 m

„Clear Lay“

opt. bílá a transparentní, bez nažehlovací vrstvy
optical white and transparent, uncoated

Č. výr.
art. no.

Barva
colour

Balení
packaging

10970/25 transparentní  | transparent 250 m

10972/25 * bílá | white 200 m

* minimální množství  | minimum quantity: 6.000 m 

Krycí lemovky švů a ztužovací pásky 
seam and stiffening tapes

Krycí lemovky švů I seam tapes
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Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

20564/150 50 m

Šířka l width 50 mm Šířka l width 70 mm Šířka l width 100 mm
transparentní, jednostranná nažehlovací vrstva
transparent, one-sided coated

transparentní, jednostranná nažehlovací vrstva
transparent, one-sided coated

transparentní, jednostranná nažehlovací vrstva
transparent, one-sided coated

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

20551/50 50 m

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

20552/70 50 m

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

20550/100 50 m

transparentní, oboustranná nažehlovací 
vrstva
transparent, double-sided coated

s nažehlovací vrstvou (k nažehlení pro přesné našití), ideální k narážení kroužků (viz str. 30) a ke ztužování 
coated (to iron on and exact sewing), ideal for insert of eyelets (page 30) and to stiff fabrics

Šířka l width 120 mm
transparentní, jednostranná nažehlovací vrstva
transparent, one-sided coated

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

20553/120 50 m

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

20560/100 50 m

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

20560/100-T 50 m 

20560/100-T25 25 m

Šířka l width 100 mm
transparentní, oboustranná nažehlovací 
vrstva
transparent, double-sided coated

EasyFix

Šířka l width 100 mm

transparentní, jednostranná nažehlovací vrstva
transparent, one-sided coated

transparentní, oboustranná nažehlovací 
vrstva a textilní krycí páska 
transparent, double-sided coated and textile cover

Šířka l width 150 mm

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

20554/150 50 m

Č. výr.
art. no.

Balení
packaging

20564/150-T 50 m

20564/150-T25 25 m

Přímé nažehlení  výr. č. 20560/100-T + 
20564/150-T na textile
direct ironing of art. no 20560/100-T  + 
20564/150-T on textile surface

Odstranění textilní krycí pásky
removal of textile cover tape

Přeložení látky a nažehlení
overturn and ironing of the fabric

Ztužovací pásky 
stiffening tapes

Ztužovací pásky I stiffening tapes

Novinka

transparentní, oboustranná nažehlovací 
vrstva a textilní krycí páska 
transparent, double-sided coated and textile cover
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bílá
white

transparentní
oboustranná nažehlovací vrstva
transparent
double-sided coated to iron

bílá
white

polotransparentní
semi transparent

Šířka l width 10 mm

Šířka l width 10 mm

Šířka l width 12 mm Šířka l width 30 mm

Č. výr.
art. no.

Označení
description

Balení
packaging

33021

Krycí lemovka švů pro
prefektní švy u měkkých

a elastických látek)
seam tape (for perfect 

seams at soft and stretch 
fabrics)

20 m

Č. výr.
art. no.

Označení
description

Balení
packaging

33020

Tvarovací páska (pro
stabilizaci kruhových a

šikmých nastříhaných dílů)
form tape (to stabilize 
round- and bias cuts)

100 m

Č. výr.
art. no.

Označení
description

Balení
packaging

33018

Saumfix
(lemování bez šití)

Helmfix
(hem without sewing)

100 m

Č. výr.
art. no.

Označení
description

Balení
packaging

33042/10

Univerzální fixační páska 
se silikonovým papírem 

universal fixing tape, 
with silicone paper

100 m

písková
tuhý materiál (nedá se prošít)
sand
stiff material (not sewable)

bílá
měkký materiál (vhodný k šití)
white
soft material (sewable)

Šířka l width 40 cm Šířka l width 90 cm

Č. výr.
art. no.

Označení
description

Balení
packaging

33040/40 lehká, objemná  
light voluminous 25 m

bílá
tuhý materiál (nedá se prošít)
white
stiff material (not sewable)

Šířka l width 90 cm

Č. výr.
art. no.

Označení
description

Balení
packaging

33001 vložka, S 520
thin interfuse 30 m

Č. výr.
art. no.

Označení
description

Balení
packaging

33002/90
tenká, mnohostranné 

použití, H 310
thin, versatile usage

25 m

33003
llehké objemné rouno, 

H 630 I light voluminous 
wadding

30 m

Vložky I interlinings

Vložky s nažehlovací vrstvou,
odběrová jednotka: 1 role resp. metrové úseky, avšak minimálně 
2 m pro tyto výrobky:  33031, 33040, 33001, 33002 a 33003 
inlay coated to iron on

bílá našívací 
white
sewable

Šířka l width 45 / 90 mm

Č. výr.
art. no.

Označení
description

Balení
packaging

33031/45
Vložka do krytu záclon, 

S320
interlinings, S320

25 m

33031/90
Vložka do krytu záclon, 

S320
interlinings, S320

25 m

transparentní
k nažehlení
transparent
to iron

Šířka l width 10 / 90 mm

Č. výr.
art. no.

Označení
description

Balení
packaging

33050/10 Vliesofix, 10 cm 100 m

33050/90 Vliesofix, 90 cm 30 m

Zažehlovací vložky 
ironable interlinings

Speciální pásky z materiálu Vlieseline® 
special tapes made of Vlieseline®

NovinkaNovinka
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Wave systém
wave-system

Č. výr.
art. no.

Označení
description

Balení
packaging

33018

Saumfix
(lemování bez šití)

Helmfix
(hem without sewing)

100 m

Č. výr.
art. no.

Hmotnost
weight

Balení
packaging

30050 14 g/m 100 m v roli  | roll

30051 22 g/m 50 m v roli  | roll

30057 35 g/m 50 m v roli  | roll

30052 50 g/m 50 m v roli  | roll

30053 70 g/m 50 m v roli  | roll

30054 85 g/m 50 m v roli  | roll

30055 100 g/m 50 m v roli  | roll

30056 150 g/m 25 m v roli  | roll

30058 200 g/m 25 m v roli  | roll

Č. výr.
art. no.

Hmotnost
weight

Balení
packaging

30060 25 g 25 kusů | pcs.

30061 50 g 25 kusů | pcs.

30062 13 g 50 kusů | pcs.

Olověná šňůra l lead cord Olůvka l lead sticks

Č. výr.
art. no.

Hmotnost
weight

Balení
packaging

30063 40 g 25 kusů | pcs.

30064 70 g 25 kusů | pcs.

30065 100 g 25 kusů | pcs.

Olověné závaží l lead tassel

Č. výr.
art. no.

Hmotnost
weight

Balení
packaging

30070 115 cm 10 kusů | pcs.

30071 140 cm 10 kusů | pcs.

Páska s olůvky l lead tape

Perfektní vlna pomocí normálních jezdců na 
provázku

Výhoda: 
• rovnoměrné vlny, neboť provázek zaručuje  
 přesné rozestupy jezdců

• možnost rozhrnovat a zatahovat dekoraci  
 zůstává zachována

•  jednoduchá manipulace s použitím trans- 
 parentních pásek s kapsičkami různých  
 šířek

• Páska s kapsičkami s přídavným  
 značením pro vytvoření poměru řasení  
 1: 1,5 a 1:2  bez pracného počítání – č. výr.
 12161/75

The perfect wave with normal gliders on a 
cord

advantage:
• regular waves – the cord between each  
 glider limits the stretch of the fabric

• possibility to move the decoration

• simple handling with using transparent  
 pocket tapes in different widths

• pocket tape with additional mark for fullness  
 1:1,5 and 1:2 without costly counting  –  
 art. no. 12161/75

elegant outfit for windows – 
completion of the trendy interior

Elegantní ustrojení okna – 
doplnění módního interiéru

Háčky pro jezdce wave systému
hook for wave gliders

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

30015/8 25 m

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

30016 100

Provázek pro wave systém
wave glider cord

The perfect wave!

Perfektní 
vlna!

pro kolejničku 6 mm, rozteč jezdců 8 cm 
for 6 mm glide rails, glider distance 8 cm

Č. výr.
art. no.

Značení 
kapsiček

pocket mark

Poměr 
řasení
fullness

Rozteč 
jezdců

glider distan.

12161/75 bílé | white
modré | blue

1:2
1:1,5

8,0 cm
8,0 cm

Doporučujeme pro tuto řasící pásku:
recommended for following tape:

Přídavné značení 
kapsiček
additional 

pocket mark

Olůvka, Wave systém
lead weights, wave-system

Novinka
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Materiál: plast l material: plastic

s kamínky  l with crystals

Č. výr.
art. no.

Otvor v 
látce 

hole size
(mm)

Rozměry 
(vnitřní/vnější) 

measures
(inside/outside)

Dostupná 
provedení 
available
design

31015+col. Ø 24 20,5 x 36 mm
čiré 
clear
col. 1

31015+col. Ø 24 20,5 x 36 mm
pokovené  
metallized
col. 8 – 19

31019+col. Ø 33 28 x 46 mm

pokovené 
metallized
col. 11, 
14, 17

31020+col. Ø 40 35,5 x 55 mm

čiré, 
barevné
 clear, 

coloured
col. 1, 
2, 3

31020+col. Ø 40 35,5 x 55 mm
pokovené  
metallized
col. 8 – 19

31020 +
col./V * Ø 40 35,5 x 55 mm

pokovené 
metallized
col. 11, 
14, 17

 

Použití:
Ø 24 mm – pro trubky 16 mm nebo 
  vitrážkové tyčky 12 + 13 mm
Ø 33 mm – pro trubky 20 mm 
Ø 40 mm – pro trubky 28 mm 

Použití:
pro látky o tloušťce do 4 mm

Balení: 10 kusů/sáček 
packaging: 10 pcs./bag 

Č. výr.
art. no.

Otvor v 
látce 

hole size
(mm)

Rozměry 
(vnitřní/vnější) 

measures
(inside/outside)

Dostupná 
provedení 
available
design

31026+col. Ø 40 35,5 x 55 mm

pokovené  
metallized
col. 8, 10, 

17, 18
 
Balení: 5 kusů/sáček 
packaging: 5 pcs./bag 

* Pro látky o tloušťce do  4 mm, díky nastavitelným    
 polovinám kroužku | for fabrics up to 4 mm, because  
 of adjustable eyelet parts

col. 19
měď

copper

col. 18
antická mosaz  
brass antique

col. 17
nerez ocel 

stainless steel

31020 + col./V

col. 1
čiré 

 clear

col. 8
titan
 titan

col. 9
chrom 
chrome

col. 10
mosaz 
brass

col. 11
chrom matný  
chrome matt

col. 2
bílé  

white

col. 3
černé
black

col. 14
mosaz matná 

brass matt

col. 16
rezavá
rust

col. 15
granit
granite

Narážecí kroužky lze prát ručně nebo v 
pračce na 30 °C (jemné prádlo) volně svázané 
v sáčku na praní; neždímat!

Plastové narážecí kroužky nelze chemicky 
čistit!

Eyelets are washable by hand washing or at 
30 °C gentle wash in washing machine (in 
washing bag); not spin-dry!

Plastic eyelets are non-usable for dry cleaning!

Pokyny pro údržbu narážecích 
kroužků (plast) 

Distanční prvek
distance holder

care instructions for 
eyelets (plastic) 

use:
Ø 24 mm – for rods 16 mm or
  „cafe“-rods 12 + 13 mm
Ø 33 mm – for rods 20 mm
Ø 40 mm – for rods 28 mm

for thick fabrics
Pro silné látky

Diky technickému vybavení je tisk s menšími barevnými odchylkami možný.
Due to print technical reasons insignificant + colour deviations are possible.

col. 8
titan
 titan

col. 10
mosaz 
brass

col. 17
nerez ocel 

stainless steel

col. 18
antická mosaz  
brass antique

use:
for fabrics up to 4 mm

    
     



pro všechny plastové narážecí kroužky
k aretaci skladů I for all eyelets of plastic

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

31055 10

eyelets
Narážecí kroužky 

Novinka
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Snadná a rychlá tvorba dekorací s narážecími 
kroužky I eyelets – fast and easy decorated

Látku se založenou obrubou 
přežehlete.
turn over seamed fabric and 
steam up

Vylomte šablonu (např. č. výr. 
31035), nasaďte ji a vyznačte  
otvory
break out hole model (e.g. art. no. 
31035), pin it and mark the holes

Spojte distanční prvky (regulace 
spotřeby látky) 
connect distance holder (regula-
tion of fabric fullness)

Vložte krycí lemovku švů s 
nažehlovací vrstvou
(např. č. výr. 20550/100)
insert coated seam tape 
(e.g. art. no. 20550/100)

Vyznačené otvory vypalte 
vypalovačkou (např. č. výr. 
31052 + 31053) *
melt out marked holes with hot 
cutter (e.g. art. no. 31052 + 
31053)

Hotová dekorace (pohled zezadu)
finished decoration (back view)

Nažehlete látku a uzavřete  
záložku
iron fabric and close the hem

Vložte kroužky a v případě 
potřeby připevněte distanční 
prvek (č. výr. 31055) 
put in eyelets and clip in di-
stance holder (art. no. 31055) 
as needed

Č. výr.
art. no.

Otvor v 
látce 

hole size
(mm)

Rozměry 
(vnitřní/vnější) 

measures
(inside/outside)

Dostupná 
provedení 
available
design

31015+col. Ø 24 20,5 x 36 mm
čiré 
clear
col. 1

31015+col. Ø 24 20,5 x 36 mm
pokovené  
metallized
col. 8 – 19

31019+col. Ø 33 28 x 46 mm

pokovené 
metallized
col. 11, 
14, 17

31020+col. Ø 40 35,5 x 55 mm

čiré, 
barevné
 clear, 

coloured
col. 1, 
2, 3

31020+col. Ø 40 35,5 x 55 mm
pokovené  
metallized
col. 8 – 19

31020 +
col./V * Ø 40 35,5 x 55 mm

pokovené 
metallized
col. 11, 
14, 17

 

Č. výr.
art. no.

Otvor v 
látce 

hole size
(mm)

Rozměry 
(vnitřní/vnější) 

measures
(inside/outside)

Dostupná 
provedení 
available
design

31026+col. Ø 40 35,5 x 55 mm

pokovené  
metallized
col. 8, 10, 

17, 18
 

s nažehlovací vrstvou (k nažehlení pro přesné našití)
ideální pro vsazování kroužků a pro ztužování
coated (to iron on and exact sewing) 
ideal for insert of eyelets and to stiff fabrics

se 4 perforovanými segmenty 
pro různé velikosti otvorů
materiál: lepenka | cardboard

Použití: syntetické 
materiály
for sythetic fabrics

Použití: pro bavlnu/len 
use for cotton / linen

Použití: syntetické materiály, spolu s vypalovacím nástavcem je možné 
čisté vypálení otvorů.
for synthetic fabrics to be use along with hot cutter for solding iron

Krycí lemovka švů | seam tape Nahtband | hole model

Vypalovací nástavec pro 
pájedlo
hot cutter for
soldering iron

Razidlo
punch iron

Univerzální pájedlo, 150 W
soldering iron, 150 W

Příslušenství pro výrobu dekorací s narážecími
kroužky I tools for making eyelet-decorations

Č. výr.
art. no.

Vzdál. otvorů
hole distance

31035 12 cm

31040 16 cm

Č. výr.
art. no.

Ø

31045 24 mm

31050 40 mm

Č. výr.
art. no.

Ø

31047 33 mm

31051 24 mm

31052 40 mm

Č. výr.
art. no.

31053

Balení | packaging: 
1 kus|pc.

různá provedení viz str. 27
various designs page 27

Balení | packaging: 1 kus|pc.

*  u bavlněných a lněných látek vyražte razidlem (např. č. výr. 31050)
   at cotton- and linen fabrics use punch iron (e.g. art. no. 31050)

Narážecí kroužky, Příslušenství 
eyelets, accessories



Ruther & Einenkel KG 

Záclonové řasící páskyjakostní stuhy 
a pásky

32

Dekorační skřipce I decoration clip

Č. výr.
art. no.

Velikost
size

Balení
packaging

31210 + col. 11 cm
4

kusy/blistr
pieces/blister

Kovové skřipce pro stylové tyče o průměru do 28 mm 
metallic clips for max. 28 mm style rods

K dostání v těchto barvách:
available in following colours:

col. 15
granit
granite

col. 17
nerez ocel 

stainless steel

Dekorační spony I decoration buckle

Dekorační spony s kamínky I decoration buckle  
              with crystals

Materiál: plast
material: plastic

     
Materiál: plast
material: plastic

col. 14
mosaz matná 

brass mat

col. 16
rezavá 
rust

col. 18
antická mosaz 
brass antique

Č. výr.
art. no.

Rozměry
measures

Balení
packaging

31208 + col. 15 x 11 cm 1 kus | piece

Art. Nr.
art. no.

Rozměry
measures

Balení
packaging

31209 + col. 15 x 11 cm 1 kus | piece

K dostání v těchto barvách:
available in following colours:

K dostání v těchto barvách:
available in following colours:

Leopard Zebra

Č. výr.
art. no.

Ø
Ø

Balení
packaging

31211 + col. 16 cm 1 kus | piece
Diky technickému vybavení je tisk s menšími barevnými odchylkami možný.
Due to print technical reasons insignificant colour deviations are possible.

col. 14
mosaz matná 

brass mat

col. 17
nerez ocel 

stainless steel

col. 18
antická mosaz 
brass antique

col. 10
mosaz
brass

col. 18
antická mosaz 
brass antique

col. 17
nerez ocel 

stainless steel

col. 8
titan
tytan

decoration clip and decoration buckle
Dekorační skřipce a spony 

Novinka
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Satén double face I satin bias binding     
Č. výr. | art. no. 00 + col. 

Diky technickému vybavení je tisk s menšími 
barevnými odchylkami možný.
Due to print technical reasons insignificant 
colour deviations are possible.

col. 405
bridal white

col. 07
banana

col. 11
citron

col. 26
jaune

col. 32 
mais

col. 45
gold

col. 99
lachs

col. 301
apricot

col. 105
pfirsich

col. 39
tango

col. 148
corail

col. 47
copper

col. 79
orange

col. 44
rouille

col. 61
peach

col. 401 
blanc

col. 13
lilas clair

col. 04
rose

col. 57
bois de rose

col. 77 
vieux rose

col. 262
crocus

col. 267
alt rosa

col. 15
blush rose

col. 273
rosy 
mauve

col. 62
shocking

col. 82
butterfly

col. 20
rouge

col. 25 
flame

col. 41
cardinal

col. 78
wine

col. 91
fuchsia

col. 64
bordeaux

col. 423
lilas

col. 10
orchid

col. 81
woodrose

col. 19
purple

col. 42
pigeon

col. 30
silver

col. 36
grey

col. 43
elephant

col. 98
taupe

col. 725 
noir

col. 23
natural

col. 09
creme

col. 27
beige

col. 29
sable

col. 95
messing

col. 667
maron

col. 35
brun

col. 46
cuban

col. 874
savanna

col. 50
khaki

col. 80
loden

col. 893
olive

col. 864 
dark green

col. 94
billard

col. 69
forest

col. 70
turquoise

col. 85
sapphire

col. 48
tilleul

col. 302
mint

col. 86
reseda

col. 804
grass

col. 813
spring green

col. 84
apple

col. 435
glen

col. 861
gazon

col. 18
emerald

col. 858
mango-green

col. 788
pétrol

Šíůky 3 mm, 6 mm, 10 mm, 50 mm a 70 mm lze odebírat v monžství od 100 m / barvu. 

Widths 3, 6, 10, 50 and 70 mm are available from minimum quantity of 100 m / colour.

Šířky
widths

Balení / Barva
packaging / colour

Velkoobjemové balení
packaging for industry

16 mm 25 m 100 m

25 mm 25 m 100 m

40 mm 25 m 100 m

col. 456
prune

col. 97
mauve

col. 08
iris

col. 96
violet

col. 37
ciel

col. 38
horizon

col. 235
miss

col. 87
copen

col. 303
aqua

col. 83
corn

col. 89
blue

col. 40 
royal

col. 558
deep blue

col. 59
blue de prune

col. 90
navy

col. 21
dark navy

col. 574
dusty blue

col. 52
évequeˆ

decoration clip and decoration buckle
Saténové stuhy

satin binding tapes
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Diky technickému vybavení je tisk s menšími barevnými odchylkami možný.
Due to print technical reasons insignificant colour deviations are possible.

zažehlený, mat.: 100 % polyester
double folded, mat.: 100 % polyester

60/30 mm po zažehlení
60/30 mm folded

    

col. 100

col. 002

col. 703

col. 718

col. 219

col. 204

col. 272

col. 305

col. 371

col. 360

col. 485

col. 059

col. 081

col. 021

col. 408

col. 512

col. 534

col. 530 col. 720

col. 761

col. 856

col. 999

col. 052 

col. 406 

col. 644

col. 646

col. 524

col. 911

col. 640

col. 645

col. 273

col. 409

col. 270

Č. výr.  | art. no. SCO + col.

col. 084

col. 087

col. 092

zažehlený, mat.: 100 % polyester
double folded, mat.: 100 % polyester

60/30 mm po zažehlení
60/30 mm double folded

   

col. 100

col. 206

col. 223

col. 360

col. 475

col. 496

col. 705

col. 710

col. 729

col. 544

col. 601

col. 701

Č. výr. | art. no. S00 + col. 

Saténový šikmý proužek I satin bias binding

Šikmý proužek Crash I bias binding tape Crash

col. 048

col. 083

Novinkanew

bias binding tapes
Šikmé proužky 
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zažehlený, mat.: 100 % bavlna
double folded, mat.: 100 % cotton

40/20 mm po zažehlení
40/20 mm folded

    

col. 999

col. 052 

col. 406 

Č. výr.| art. no. S10 + col.

col. 084

col. 087

col. 092

col. 705

col. 710

col. 729

Diky technickému vybavení je tisk s menšími 
barevnými odchylkami možný.
Due to print technical reasons insignificant 
colour deviations are possible.

Bavlněný šikmý proužek I cotton bias binding tape

col. 048

col. 083

Novinka

col. 100

col. 000

col. 706

col. 864

col. 990

col. 412

col. 574

col. 999

col. 461

col. 623

Kobercová páska, samolepící
carpet trim tape, self adhesive
Šířka l width 50 mm
Keprový vzhled 
Mat.:100% polyester 
Köper optict 
Mat.:100% polyester

Č. výr.
art. no.

Barva
colour

10736/50SK-14 bordeaux | bordeaux

10736/50SK-16 béžová | beige

10736/50SK-19 grafit | graphit

10736/50SK-31 tmavě hnědá | dark brown

Stupnice barevo pro kobercové pásky
colour scale for carpet trim tape

col. 14
bordeaux
bordeaux

col. 16
béžová
beige

col. 19
grafit

graphit

col. 31
tmavě hnědá 
dark brown

Balení: 25 m v roli  | packaging: 25 m roll
Jiné barvy možné na objednávku od 2.000 m | Further colours possible from quantity 2.000 m.

Šicí nitě I sewing thread
Jádrová nit s polyesterovým obaleníma nekonečným polyesterovým jádrem.
Síla 120 (250 dtex), doporučená jehla: 70 – 80 Nm
core-spun thread with spun polyester, cover and continuous filament core,
count No. 120 (250 dtex) / needle fineness 70 - 80 Nm barevnice | colour card

Č. výr.
art. no.

Délka na 
návinu 
yarn-
length

Dodací 
jednotka
pack-
aging

Barva
colour

33030* 200 m 1 cívka transparentní

33022/…(col.) 1.000 m
1 křížově 

vinutá 
cívka

podle barev-
nice | see

colour card

33023/800 5.000 m 1 kónická 
cívka bílá | white

33024/800 10.000 m 1 kónická 
cívka bílá | white

col. 800

col. 6

col. 414

col. 893

col. 3791

col. 300

col. 038

col. 5250

col. 3789

col. 979

col. 610

col. 1655

col. 982

col. 2723

col. 8772

col. 2254

col. 512

col. 6155

col. 247

col. 216

col. 914

col. 5148

col. 474

col. 5024

col. 211

col. 938

col. 282

col. 4064

col. 767

col. 9517

        
Č. výr. | art. no. 33022 + col.

* Sila 190

col. 4615 col. 312 col. 998

col. 221

col. 213 col. 3454

Novinka

Novinka

bias binding tapes
Bavlněné šikmé proužky, Kobercovky, Šicí nitě
cotton bias binding tape, carpet trim tape, sewing thread
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pro římské rolety | for blinds

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

30089 100

Záclonový dvojháček
curtain double hook

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

30088 100

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

30016 100

Záclonový háček
curtain hook

Háček pro wave systém
hook for wave gliders

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

30010 100

Háček tvaru S
s-hook

Č. výr.
art. no.

Množství/
sáček

quantity/
bag

Barva
colour

30006 100 transparentní

30006/
Weiß 100 bílá | white

 Vodicí kroužek
cord guide

pro římské rolety | for blinds

Č. výr.
art. no.

Množství/
sáček

quantity/
bag

Použití
use

30004 100

pro kolejničky s 
vnitřním profilem 
(kolejničky SM) 
for curtain rails

30029 100 kolejničky tvaru 
U | U-rails

Univerzální jezdec
universal roll ring

Č. výr.
art. no.

Množství/
sáček

quantity/
bag

Použití
use

30025 100 4 mm 
kolejničky | rails

30025/6 100 6 mm 
kolejničky | rails

Jezdec tvaru X, pružný
x-pleat glider

k zašroubování / vyšroubování
to turn in and out

k zacvaknutí | to click in

Č. výr.
art. no.

Množství/
sáček

quantity/
bag

Použití
use

30026 100 4 mm 
kolejničky | rails

30026/6 100 6 mm 
kolejničky | rails

Č. výr.
art. no.

Množství/
sáček

quantity/
bag

Použití
use

30028 100 4 mm 
kolejničky | rails

„Knicki-Rapid“
glider

Jezdec Click universal
click universal clip

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

30084 100

Vodicí háček
hook for cord guide

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

Barva
colour

Velikost
size

30012 50 trans-
parentní

1,6 
cm

Zarážka provázku
cord stopper

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

Barva
colour

30038 100 transparentní

Vodítko šňůrek
tape eye with hook

pro ovládací šňůrky a pásky římské rolety 
for blind cords and -tapes

pro pásky s kapsičkami 11516/18
for pocket tape 11516/18 pro páskové rolety | for blinds

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

Barva
colour

30098 100 transparentní

Sběrač ovládací šňůrky
cord collector

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

Ø
diameter

30005 100 10 – 16 
mm

Univ. koncová zarážka
universal-end-stopper

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

30037 100

Sběrač ovládací šňůrky
cord collector

Velikost | size: 25 x 30 mm Velikost | size: 90 x 25 mm
pro vysekané otvory
for notch holes

pro řasící pásky  | for pleat tapes

Univ. mezizarážka
universal-inter-stopper

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

Barva
colour

30017 100 bílá
white

Příslušenství
accessories

Novinka
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Příslušenství
accessories

Barva | color: transparentní

Č. výr.
art. no.

Množství/
sáček

quantity/
bag

Použití
use

30023 100

pro hrubé 
záclony

for coarse 
curtains

30024 100
pro jemné 

záclonyfor fine 
curtains

Bodce na fixaci skladů
pleat pin

Kroužek
ring

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

Ø
diameter

30005 100 10 – 16 
mm

Č. výr.
art. no.

Barva
colour

Ø vnějsí
Ø outside 

30001 čirá | clear 13 mm

30002 bílá | white 13 mm

30003 bílá | white 23 mm

30013 čirá | clear 16 mm

30014 bílá | white 16 mm

Množství/sáček  | quantity/bag: 100

Č. výr.
art. no.

Množství/
sáček

quantity/
bag

Použití
use

30085-
-01 100

pro vitrážkové 
záclony 
for sash 

curtain rods

Samolepicí háček
hooks, self-adhesive

Materiál: kov
  material: metal

Materiál: kov
  material: metal

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

31214 100

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

31215 100

Háček se 2 výběžky  
2 finger hook

Háček se 4 výběžky  
4 finger hook

Č. výr.
art. no.

Množství/
sáček

quantity/bag

Ø vnitřní 
zaklap. oka 

clip eye
inside

30082 100 8 mm

30083 100 9 – 10 mm

col. 1 – bílá | white   
col. 2 – čirá | clear
col. 3 – přírodní | nature

Vitrážková tyč
rod for sash curtain

Délka 40 cm, lze vytáhnout na 60 cm  
length 40 cm, exandable to 60 cm

Délka 80 cm, lze vytáhnout na 100 cm  
length 80 cm, exandable to 100 cm

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

Barva
colour

30042/40 2 bílá
white

30043/80 2 bílá
white

Nůžky na textil
scissors for textiles

Kvalita ze Solingen 
quality from Solingen

Art. Nr.
art. no.

Menge
quantity

Größe
size

30092 1 10 x 5 cm

Náplň do polštářů
bracket  and hook

Dodací jednotka/ks | packaging/pc.: 1

1) Dodací jednotka/ks
 filling: synthetic light fleece

2) Náplň: polobílé husí/kachní peří
 filling: half-white goose- and duck  
 feathers
 pouze pro speciální čištění 
 only special cleaning possible

        

Č. výr.
art. no.

Velikost
size

Množství v 
kartonu/ks
quantity per 

box/pcs.
53005 1) 40 x 40 cm 25

53006 1) 40 x 50 cm 12

53007 1) 50 x 50 cm 12

53001 2) 40 x 40 cm 40

53003 2) 50 x 50 cm 20

53009 2) 40 x 60 cm 25

Koncovka ovládací 
šňůrky rolet
tassel for blind cords

pro provázky římských rolet, otvor 
cca 3 mm
for blind cords, hole approx. 3 mm

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

Výška
height

30032 100 21 mm

obsahuje držák a háček na vitrážkové záclony 
consists of bracket and hook for slash curtain

Č. výr.
art. no.

Množství/sáček
quantity/bag

Barva
colour

30044 4 bílá
white

Držák a háček
bracket and hook

bez lepení a
 vrtání

no boring 
or gluing

Novinka
Novinka

Novinka Novinka

Záclonový háček na
kroužky
pleat hook, clip eye
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• maximální stabilita díky pevným okrajům  
 tkaniny
•  praní v pračce na 30°C (sáček na jemné  
 prádlo)
•  lze použít pro vlhké prostory
•  Šířky: 89 a 127 mm
•  Materiál: 100 % polyester
•  Balení: 25 m / role

Výhody

•  k dodání ve 3 provedeních (metráž) v  
 různých barvách
•  atraktivní úpravy od jednoduché/elegantní  
 po moderní
• jsou možné různé kombinace barev a  
 modelů
•  individuální dopad světla a ochrana proti  
 průhledu
•  jednoduchá výroba žaluzie
•  k dostání navíc vypalovací nástavec pro  
 horní část lamel

• highest stability by woven edges
• mashine washable 30° C (washing bag)
• wetroom resistant
• widths: 89 and 127 mm
• material: 100 % Polyester
• make up: 25 m / roll

Your advantages

• 3 deliverable qualities in different colours
• attractive decoration possibilities of simple/ 
 elegant up to Trendy/modern        
• individual incidence of light and privacy  
 shield
• simple manufacture
• additional burnout inlay for the head of the 
 vertical blind available

Qualität der Lamellen Quality of our vertical blinds

glamour                                                     Č. výr. | art. no. 12981 + col. 

Vetkané zlaté a stříbrné efekty v kombinaci 
s barevně sladěnými narážecími kroužky -
propůjčují modelu „glamour“ decentní ex-
travaganci.

Gold and silver effects woven in, com-
bined with coordinating and matching 
eyelets give „glamour“ a discreet  
extravagance.

Kombinace 
kroužků

ø 24/ ø 40 mm v 
provedení mosaz matná

nebo chrom matný 
combination of 24 / 40 mm

ø circular eyes in
matt brass or matt 

chrome

col. 13
bílá/zlatá

col.  14
bílá/stříbrná

Lamely pro vertikální žaluzie I vertical blind

•  šířka 60 cm
•  dodávané výšky: 145 / 180 / 245 cm
Objednávka obsahuje
•  ušitý plošný závěs, panelový vozík,  
 upínací lištu, transparentní ovládací  
 tyč, drobné doplňky

Základní vlastnosti
• width 60 cm
• lengths available: 145 / 180 / 245 cm
All orders are supplied with

• made-up panel blind, panel sliders, panel  
 track, transparent control rod, highlights

basic properties

Dekorativní stěnové panely I design paneels

Dodávané výrobky & barvy
deliverable articles & colours:

ostružina
blackberry

čokoláda
chocolate

bílá 
white

kiwi
kiwi

nugát
nougat

Č. výr.| art. no. 12961/89

bílá 
white

Č. výr. | art. no. 12962/89 und 12962/127

bílá 
white

přírodní
nature

vanilka
vanilla

kiwi
kiwi

nugát
nougat

Č. výr.| art. no. 12965/127

inspiration                                                     Č. výr. | art. no. 12983 + col. 

Narážecí
kroužky

ø 24/ ø 40 mm 
chrom matný,

s kamínkem k zavěšení
24 / 40 mm ø eyelets, 

matt chrome, with crystals 
suspended

 inside

„inspiration“ přitahuje půvabnou hrou  
exkluzivních módních barev a láskou k  
charismatickým detailům

„inspiration“ impresses with attrac-
tive iridescent effects in exclusive fa-
shion colours and a love of charismatic  
details.

col. 02
přírodní

col. 03
broskev

col. 04
kiwi

Lamely pro vertikální žaluzie, dekorativní stěnové panely 
vertical blind, design paneels
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Dodávané barvy I available colours please see
                                colour cards

Č. výr. | art. no.  
34003 + col. 

Celková délka | length:
cca 52 cm

Č. výr. | art. no.
34004 + col.

Celková délka | length:
cca 51 cm

Č. výr. | art. no.
34011 + col.

Materiál| material: polyester

Celková délka | length: cca 9 cm

K dostání pouze v barvě col. 1000!
only col. 1000! 

Č. výr. | art. no.
34009/LMG

Materiál | material:
lněná směsná příze (LMG)

Celková délka | length: cca 23 cm

Č. výr. | art. no.
34008/LMG

Materiál  | material: 
lněná směsná příze (LMG)

Celková délka | length:
cca 50 cm

Č. výr.| art. no.
34012 + col.

Celková délka | length:
cca 9 cm

lieferbar in allen Farben
(außer col. 4120) ab Lager

available in all colours 
(except col. 4120) from stock

Č. výr. | art. no.
34002 + col.

Celková délka | length:
cca 45 cm

Č. výr.| art. no. 34006/zlatá
Č. výr. | art. no. 34006/stříbrná

Materiál| material: Lurex

Celková délka | length: cca 7 cm

K dostání
pouze v barvě
col. 1000!
only
col. 1000!

Č. výr.| art. no. 34007/zlatá

Materiál | material: příze

Celková délka | length: cca 8 cm

Č. výr. | art. no. 34007/stříbrná

Č. výr. | art. no.
34001 + col.

Celková délka| length:
cca 17 cm

Č. výr. | art. no. 34013/LMG

Materiál| material:
lněná směsná příze (LMG)

Celková délkae | length: cca 9,5 cm

col. 
1509
viel or

col. 
2692 
apricot

col. 
1309 
tango

col. 
1681 
bordeaux

col. 
1000
bílá

col. 
2221
cham-
pagne

col. 
0086
or

col. 
1258 
vanille

col. 
2097 
perle

col. 
4120 
bonbon

col. 
2057 
pigeon

col. 
1470
jedlová 
zeleň

col. 
3650 
cypress

col. 
3388 
steward
blue

Č. výr. | art. no.  
34010 + col.

Celková délka | length:
cca 135 cm

Diky technickému vybavení je tisk s menšími barevnými odchylkami možný. Vyobrazené velikosti neodpovídají originálním velikostem.
Due to print technical reasons insignificant colour deviations are possible. Illustrated sizes do not correspond to the original sizes.

Lieferbare Farben ab Lager l available colours please see colour cards

Lieferbare Farben ab 10 Stück pro Bestellung l available colours from 10 pieces per order

Materiál | material: viskóza

Balení | packaging: 
1 kus | piece

Balení | packaging: 
1 kus | piece

Balení | packaging: 1 kus | piece

Balení | packaging: 
1 kus | piece

Balení | packaging: 
1 kus | piece

Balení | packaging: 
1 kus | piece

Balení | packaging: 
1 kus | piece

Balení | packaging: 
10 kusů  | piece

Balení | packaging: 10 kusů  | piece

Balení | packaging: 
20 kusů  | piece

Balení | packaging: 
20 kusů  | piece

Balení | packaging: 
50 kusů  | piece

Dodávané výrobky & barvy
deliverable articles & colours:

Střapce a zdrhovací úvazky 
tassels and tiebacks

Lamely pro vertikální žaluzie, dekorativní stěnové panely 
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pro/to
Ruther & Einenkel KG
PF 10 01 65
09441 Annaberg-Buchholz

Tento formulář nám můžete poslat poštou nebo faxem.
This form you can send us by mail or fax.
Fax-Nr.: + 49 (0) 3733 1408-20
Telefonní kontakt na naše zákaznické služby/odbyt:
Our service/sales office is available by phone no.
Tel.-Nr.: + 49 (0) 3733 1408-0, -33

Prosíme Vás o  | we request for

 Cenová nabídka | price offer
 vzorky | samples

pro tyto výrobky:  | for following products:

 řasící záclonové pásky | pleat tapes
 univerzální pásky | universal tapes
 řasící pásky s kapsičkami | pocket tapes
 řasící pásky s tunýlky | tunnel tapes
 pásky pro římské rolety | blind tapes
 řasící pásky s poutky | loop tapes
 speciální pásky pro vybavení interiérů | special tapes for property sector
 suché zipy – háčková a flaušová část | velcro and fleece tapes
 krycí lemovky švů a ztužovací pásky | seam and stiffening tapes
 nažehlovací vložky | ironable interlinings
 olůvka | lead weights
 wave systém | wave-system
 narážecí kroužky | eyelets
 dekorační skřipce a spony | decoration clip and decoration buckle
 saténové stuny a šikmé proužky | satin and bias binding tapes
 kobercové pásky, šicí nitě | carpet trim tapes, sewing thread
 příslušenství | accessories
 lamely pro vertikální žaluzie | vertical blind
 dekorativní stěnové panely | design paneels
 střapce a zdrhovací úchyty | tassels and tiebacks

	 Objednávka | purchase order Č. výr.
art. no.

Označení
description

Balení
packaging

Množství
quantity

Č. zákazníka | client no. adresa nebo razítko firmy  | address or company stamp

Jméno | name

Firma | company

Ulice | street

PSČ/místo  | post code/town/country

Telefon | phone    Telefax | faxDatum/podpis  | date/signature

Odpověď I Označit křížkem – vyplnit - odeslat I  Fax - reply sheet  mark with cross – fill in – send

�

Kontakt / Objednací formulář 
contact / order sheet
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Imprese
impressions
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