
КАТАЛОГ 

НАРЯЗАНИ
ПАМУЧНИ 
ПАРЦАЛИ



Арт. № Цвят Вид Съдържание Подробно 
описание

Тегло

1792577 Цветни Светли Трикотажни парцали
Микс от тениски, тънки клинове, еластични чаршафи и по-малко 
ватирани долнища, и горнища в светли цветове

Стр. 3 10 кг

1792573 Цветни Тъмни Трикотажни парцали
Микс от тениски, тънки клинове, еластични чаршафи и по-малко 
ватирани долнища, и горнища в тъмни цветове

Стр. 3 10 кг

179255 Цветни Цветни Памучни парцали B * Микс от всички видове парцали, с леки забележки Стр. 4 10 кг

179259 Бели Бели Трикотажни парцали
Микс от бели тениски, тънки клинове, еластични чаршафи и много 
малко бели ватирани долнища и горнища

Стр. 5 10 кг

179287 Бели Бели Тъкани парцали Предимно бели чаршафи (неразтегливи) Стр. 5 10 кг

179290 Микс Хавлиени парцали Цветни и бели хавлиени кърпи, и халати Стр. 6 10 кг

179297 Микс Бархетни парцали Цветни и бели бархетни ризи, пижами, и чаршафи Стр. 6 10 кг

Парцалите са получени при нарязване на памучни употребявани дрехи и спално бельо.
Минимален размер 40х40 см (освен при Памучни парцали B*).
Всички парцали са с отстранени копчета, ципове и твърди елементи.

КАТАЛОГ НАРЯЗАНИ ПАМУЧНИ ПАРЦАЛИ

*Допустими са парчета с размер по-малък от 40х40 см с леко захабяване и/или разкъсване. контакти



Предназначение: Микс от тънки и плътни парцали в тъмни цветове с универсално 

приложение. Добра попивателност, подходящи за грубо и фино почистване. Идеални за 

работа с масла, почистване на машини, авточасти, полиране и друго промишлено 

приложение в цехове, и работилници.

1792573Нарязани тъмни трикотажни парцали

Съдържание: Микс от тениски, тънки клинове, еластични чаршафи и по-малко 

ватирани долнища, и горнища в тъмни цветове

Цвят: Тъмни цветове

ПЛЪТНОСТ:

ПОПИВАТЕЛНОСТ: 

ЛИПСА НА ВЛАСИНКИ: 

ПОДХОДЯЩИ ЗА РАБОТА С РАЗТВОРИТЕЛИ:

ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЛИРАНЕ:

Предназначение: Микс от тънки и плътни парцали в светли цветове с универсално 

приложение. Лесно разграничаване на използвана повърхност, добра попивателност, 

подходящи за грубо и фино почистване. Идеални за работа с масла, почистване на машини, 

авточасти, полиране и друго промишлено приложение в цехове, и работилници. 

Съдържание: Микс от тениски, тънки клинове, еластични чаршафи и по-малко ватирани 

долнища, и горнища в светли цветове

Цвят: Светли цветове и бели с принт

ПЛЪТНОСТ:

ПОПИВАТЕЛНОСТ: 

ЛИПСА НА ВЛАСИНКИ: 

ПОДХОДЯЩИ ЗА РАБОТА С РАЗТВОРИТЕЛИ:

ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЛИРАНЕ:

начало контакти

40x40 см

минимум

40x40 см

минимум

1792577Нарязани светли трикотажни парцали

10кг10кг



179259

Предназначение: Универсален микс от всички видове парцали, с по-ниско качество. 

Бюджетно решение за различни видове почистване.

Съдържание: Парчета нарязани парцали от всички останали материи, цветове и дрехи с по-ниско 

качество (леки допустими замърсявания, разкъсвания, парчета с неправилна форма или с размер 

по-малък от 40х40см).

Цвят: Цветни, бели и бели с принт

ПЛЪТНОСТ:

ПОПИВАТЕЛНОСТ: 

ЛИПСА НА ВЛАСИНКИ: 

ПОДХОДЯЩИ ЗА РАБОТА С РАЗТВОРИТЕЛИ:

ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЛИРАНЕ:

начало контакти

40x40 см

минимум

179255Нарязани памучни парцали B

10кг



Предназначение: Висококачествени бели трикотажни парцали идеални за работа с бои 

и разтворители. Добра попивателност, липса на власинки, подходящи за фино 

почистване и работа с гладки повърхности.

179259Нарязани бели трикотажни парцали

Съдържание: Микс от бели тениски, тънки клинове, еластични чаршафи и много малко 

бели ватирани долнища и горнища

Цвят: Бели

ПЛЪТНОСТ:

ПОПИВАТЕЛНОСТ: 

ЛИПСА НА ВЛАСИНКИ: 

ПОДХОДЯЩИ ЗА РАБОТА С РАЗТВОРИТЕЛИ:

ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЛИРАНЕ:

начало контакти

40x40 см

минимум

10кг

Предназначение: Тънки парцали от тъкана неразтеглива материя подходящи предимно 

за работа с бои и разтворители. Бюджетна алтернатива на по-качествените бели 

трикотажни парцали. Ниска плътност и абсорбиращи свойства, наличие на малко 

власинки. 

Съдържание: Парчета предимно от бели чаршафи (неразтегливи)

Цвят: Бели

ПЛЪТНОСТ:

ПОПИВАТЕЛНОСТ: 

ЛИПСА НА ВЛАСИНКИ: 

ПОДХОДЯЩИ ЗА РАБОТА С РАЗТВОРИТЕЛИ:

ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЛИРАНЕ:

40x40 см

минимум

179287Нарязани бели тъкани парцали

10кг



Предназначение: Хавлиени парцали предназначени предимно за попиване на течноси и 

грубо почистване. Част от тях са бели и са подходящи за работа с разтворители.

179290Нарязани хавлиени парцали

Съдържание: Парчета от нарязани хавлиени кърпи и халати.

Цвят: Цветни и бели

ПЛЪТНОСТ:

ПОПИВАТЕЛНОСТ: 

ЛИПСА НА ВЛАСИНКИ: 

ПОДХОДЯЩИ ЗА РАБОТА С РАЗТВОРИТЕЛИ:

ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЛИРАНЕ:

Предназначение: Тънки, меки парцали за фино почистване с добра попивателност. 

Изключително подходящи за полиране на авточасти, метални и други гладки 

повърхности. Не се препоръчват за работа с разтворители поради наличие на цветове.

Съдържание: Парчета от нарязани бархетни ризи, чаршафи, пижами, долнища.

Цвят: Цветни и бели

ПЛЪТНОСТ:

ПОПИВАТЕЛНОСТ: 

ЛИПСА НА ВЛАСИНКИ: 

ПОДХОДЯЩИ ЗА РАБОТА С РАЗТВОРИТЕЛИ:

ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЛИРАНЕ:

начало контакти

40x40 см

минимум

40x40 см

минимум

179297Нарязани бархетни парцали

10кг10кг



начало контакти

Балите се подреждат по 6 на ред върху стандартен
евро-палет на „шахматен принцип“.
След след завършване на палета, балите се пристягат
със стреч фолио.

25 см

40 см
35 см

Нарязаните парцали се пресоват с
балираща машина и се оформят на бали с
тегло 10 кг.
Затварят се в полиетиленов плик облепен
с тиксо.

ОПАКОВАНЕ



80 см

140 см

120 см

……

……

Завършен палет съдържа 30 бали (300 кг).

Размер на завършен палет (Д) 120 см х (Ш) 80 см х (В) 140 см.

Камиони с височина от 300 см и широчина 245 см позволяват оптимално използване на товарното
пространство - по 2 палета на широчина и по 2 на височина.

ТОВАРЕНЕ

начало контакти

140 см

120 см



Околовръстно шосе
(до бензиностанция Ромпетрол)
кв. Коматево
4016 Пловдив

Мобилен: 0884 509 224

ул. Поручик Неделчо Бончев 10
Район Искър
1528 София

Мобилен: 0885 280 929

бул. Владислав Варненчик 281, ет. 3
(бивш Винзавод Димят)
Западна промишлена зона
9009 Варна

Мобилен: 0885 280 820

Работно време:
Понеделник - Петък: 9:00-17:00
Събота: 9:00-13:00
Неделя: Почивен ден

Работно време:
Понеделник - Петък: 9:00-17:00
Събота: 10:00-14:00
Неделя: Почивен ден

Работно време:
Понеделник - Петък: 9:00-17:00
Събота: 10:00-14:00
Неделя: Почивен ден

КОНТАКТИ 

СКЛАД ВАРНА

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

начало

Печатница Изток - Варна
Западна промишлена зона
9009 Варна

Мобилен: 0889 33 44 55
Имейл: sales@eurotex.bg

СКЛАД

за поръчки на едро

ВАРНА СОФИЯ ПЛОВДИВСКЛАД СКЛАД

mailto:info@eurotex.bg

