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OD ROKU 1934



Vítejte ve světě předení, tkaní a textilních řemesel Ashford
V roce 1934 založil Walter Ashford společnost Ashford Handicrafts Ltd, která se stala 
světovou jedničkou ve výrobě kvalitních kolovrátků, tkalcovských stavů a vybavení.
Dodnes jsme, s týmem spolupracovníků, dodali do světa přes 600 000 kolovrátků a stavů.
K jejich výrobě používáme výhradně nejkvalitnější tvrdé dřevo novozélandského stříbrného 
buku z pečlivě obnovovaných lesů.
Naše stavy a kolovrátky, výsledek více než 75-leté zkušenosti, výzkumu a vývoje i reakcí 
zákazníků, jsou jednoduché a snadno se s nimi zachází.
Za úspěchy v exportu a designu jsme obdrželi ocenění od vlády Nového Zélandu.
Zažijte také radost a potěšení z vlastní tvorby svých originálních přízí, látek, oděvních a 
módních doplňků s použitím našich kolovrátků, vlny a přízí s vědomím, že vaše výrobky 
jsou trvanlivé, snadno se udržují a neškodí životnímu prostředí.
Zde je naše pozvání do naší celosvětové rodiny textilního umění.

S milým pozdravem,
  



t radit ional

t raveller

přeslice
  

jehlicové vřeteno

Příslušenství 
pro traditional
a traveller

1

navíječ
s posuvnými háčky  
Standardní nebo jumbo 
velikost, jednoduchý nebo 
dvojitý pohon. Včetně 1 
cívky

základ jumbo 
navíječe 
Převody 4.5, 9

Krásný kolovrátek v zámeckém stylu, nyní 
s kuličkovými ložisky. Včetně 4 cívek a 
vestavěného skacího stojánku. Jednoduchý 
nebo dvojitý pohon. Dvojitý pedál. Přírodní 
nebo lakovaný.

Průměr kola 46cm
Vstupní otvor 1cm 
Kapacita cívky 100g 
Převody:
jednoduchý pohon 5.5, 10, 14 
dvojitý pohon  6.5, 8.5
irské napínání 11.5
Hmotnost  7kg

Světově nejoblíbenější kolovrátek, 
nyní s kuličkovými ložisky. Včetně 4 
cívek a skacího stojánku. Výběr mezi 
jednoduchým a dvojitým pohonem. 
Přírodní nebo lakovaný povrch. 

Průměr kola 56cm
Vstupní otvor 1cm
Kapacita cívky 100g
Převodové poměry:    
jednoduchý pohon  6.5, 12.5, 17.5
dvojitý pohon  7.5, 10
irské napínání 14
Hmotnost  8kg

sada dvojitého pedálu
Pro kolovrátek traditional. 
Obsahuje novou kliku, táhla a 
pedály.

sada krajkového 
navíječe 
Převodové poměry 
15, 20, 30, 40
Pro traditional a 
traveller 
s jednoduchým 
pohonem

úplná sestava 
jumbo navíječe
Převody 4.5, 9

vysokorychlostní  
souprava 
pro dvojitý pohon
Převody 14, 17.5



2

přenosná brašna 
joy 
Látková brašna 
s podšívkou, zipem a 
třemi kapsami, 
s ramenním 
popruhem, 
pro složený Joy.

joy
Velmi jednoduše přenosný kolovrátek.
Navíječ a cívky se vejdou do rámu a 
pedál se sklopí. Jednoduchý pohon 
a kuličková ložiska. Jednoduchý 
nebo dvojitý pedál. Sestavený a 
nalakovaný. Včetně 3 cívek.

Průměr kola 40cm
Vstupní otvor 1cm
Kapacita cívky 130g
Převody 6, 8, 11, 14
Hmotnost od  5kg

Volitelné příslušenství:
navíječ freedom
přenosná brašna

dvojitý pedál

navíječ joy freedom
 Zvlášť velký (25mm) vstupní otvor i 

háčky a jumbo cívka pro umělecké příze.

e lektr ický kolovrátek

Vstupní otvor 1,5cm 
Motor 12V/DC/1,25A 
Rychlost 0-1200ot./min.
Kapacita cívky 225g
Napájecí napětí 100 – 240V ~ 
Hmotnost 2,8kg

Volitelné: 12V automobilový 
napájecí kabel

Pro pohodlné předení po celý den. Navíječ s posuvnými 
háčky je poháněný tichým motorem s nastavitelnou 
rychlostí pro předení od tenkých až po silné příze. 
Lakované provedení. Obsahuje 3 jumbo cívky a skací 
stojánek, transformátor a elektrické zástrčky pro Austrálii/
Nový Zéland, Evropu/Skandinávii, Japonsko/USA a Velkou 
Británii.

jednoduchý pedál
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Jednoduchý a snadno ovladatelný 
kolovrátek. Pevné lisované kolo 
s kuličkovými ložisky. Jednoduchý 
pohon. Včetně 3 cívek a skacího 
stojánku. Dvojitý pedál. 
Přírodní nebo lakovaný. 

Průměr kola 45cm 
Vstupní otvor 1cm 
Kapacita cívky 100g
Převod. poměry 5.5, 7.25
Hmotnost 5,5kg
 
Volitelné:
navíječ s posuvnými háčky.
vysokorychlostní souprava kiwi
navíječ jumbo kiwi

naviják příze kiwi 
Pro 1,5m přadena.

k iwi

vysoko-
rychlostní
souprava kiwi

Převody 11, 14

navíječ 
jumbo kiwi

Převody 4, 5
3

el izabeth 2
Krásný kolovrátek s kuličkovými ložisky a velkým kolem pro 
lepší setrvačnost. Dvojitý pohon. Včetně 4 cívek a skacího 
stojánku. Přírodní nebo lakované provedení.
 
Průměr kola  61cm
Vstupní otvor  1cm
Kapacita cívky  100g
Převodové poměry 8.5, 11, 15
  (irské napínání 18)
Hmotnost  9kg

Volitelné příslušenství: 
navíječ s posuvnými háčky
navíječ jumbo s posuvnými háčky
souprava dvojitého pedálu
vysokorychlostní adaptér pro dvojitý pohon
přeslice
jehlicové vřeteno



skací stojánky
Elizabeth, svislý a 
soutěžní s brzdou.

malé motovidlo
K vytváření 90cm přaden.

motovidlo
K vytváření 1,5m přaden.

charka
Kompaktní přenosný kolovrátek s jehlicovým vřetenem 
pro předení jemných přízí a krátkých vláken. Má dva 
převodové poměry – 80:1 pro bavlnu, hedvábí, angoru 
nebo jemnou vlnu a 16:1 pro vlákna střední délky. 
Kolo i vřeteno mají kuličková ložiska.

Průměr kola  23cm 
Převody  16, 80 
Hmotnost  2,4kg

Obrovský vstupní otvor i navíječ 
umožňují snadné předení a 
skaní silných přízí. Velká cívka 
pojme 1kg příze. Dvojitý pedál. 
Poháněná cívka. Kožená brzda 
navíječe. 
Kuličková ložiska.

Průměr kola 46cm 
Vstupní otvor 2,3cm
Kapacita cívky 0,9 – 1kg 
Převod.poměr 4
Hmotnost 6,6kg

country Pro silné příze

židlička ke kolovrátku
Rovné opěradlo poskytuje
volnost pohybu při předení. 

Výška 43cm.

př ís lušenství  pro předení
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student    85mm  80g
turecké  155mm  60g
klasické 100mm  90g

vřetánka
kolekce vřetánek
Vřetánka s horní kladkou ve stojánku. 
Pro předení vláken od jemných až po 
dlouhá a lesklá. 

90mm  80g
80mm  50g
70mm  35g 
60mm  20g 
50mm  15g

4 5

přís lušenství

vosková 
politura
Pro námi 
doporučenou 
povrchovou 
úpravu dřeva.

údržbářská souprava
Pro perfektní stav vašeho kolovrátku.

cívky
Jednoduchý pohon – jumbo (JB), pro 
navíječ s posuvnými háčky (SHFB), 
standardní (SB), krajková (LB).
Dvojitý pohon – jumbo (JDDB), pro navíječ 
s posuvnými háčky (SHFDDB), dvoj.
pohon/elizabeth (DDB), vysokorychlostní 
(HSDDB).
Cívka pro kolovrátek Country (bez 
vyobrazení).

SB LBJB SHFB

DDBJDDB SHFDDB HSDDB

naví jení  př íze

měrka příze
12.5mm (½") 
a 25mm (1") 
zářezy.

K dispozici též odděleně.

navíječ přaden
Pro 1,5m přadena.

dřevěný deštníkový 
navíječ
Pro délku přadena až 1,85m.

navíječ vlny jumbo
Pro navíjení až 500g 
klubek.

kornoutkový 
navíječ
Pro navíjení až 
100g kuželů.

navíječ vlny
Pro navíjení až 100g 
klubíček.
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Snadná příprava vláken

6

Zažijte radost a potěšení při česání, předení, tkaní, barvení a plstění. 
Vychutnejte si barvy, textury a materiály na tisíc různých způsobů.

Česání
standardní bubnová česačka
Pracovní šířka 20cm
Pro 50g česance. 
Výběr mezi jemným 72 hrotů nebo hrubým 
36 hrotů potahem. 
Dva převodové poměry pro větší flexibilitu.
4:1 – pro kreativní míchání česanců 
6:1 – pro hladké a plynulé česání. 
Nastavitelné bubny pro všechny druhy 
vláken.
Včetně příchytek a šídla.
Smontováno a lakováno.

Volitelné příslušenství:
pěchovací kartáč
čisticí kartáč

pěchovací kartáč
Nastavitelný kartáč pro uhlazení 
a stlačení většího množství 
vláken na velký buben. Češe 
mohér, angoru, alpaku a další 
jemná málo kadeřící vlákna. 
K montáži na všechny 20cm 
bubnové česačky Ashford.

Výběr mezi jemným 72 
hrotů nebo hrubým 36 hrotů 
potahem.
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široká bubnová česačka
Pracovní šířka 30cm
Vytváří široké 100g česance.
Jemnost potahu 72 zubů.
Dva převodové poměry pro větší 
flexibilitu. 
4:1 – pro kreativní míchání česanců 
6:1 – pro hladké a plynulé česání.
Nastavitelné bubny pro všechny 
druhy vláken.
Vestavěný nastavitelný pěchovací 
kartáč.
Včetně čisticího kartáče, příchytek 
a šídla.
Smontováno a lakováno.

švihací kartáč
jemný 72 hrotů.

kar táče

ruční kartáče 
student
72 hrotů.

klasické ruční kartáče
Výběr mezi superjemným 
108 hrotů a jemným 72 hrotů 
potahem.

ruční kartáče mini
Výběr mezi 
superjemným 108 hrotů 
a jemným 72 hrotů 
potahem.

bubnová česačka Wild
Vaše umělecké příze začínají zde. 
Pracovní šířka 10cm
Pro 40g česance. 
Potah 72 hrotů se zvlášť dlouhými zuby.
Převodový poměr 6:1 – pro řízené míchání.
Nastavitelné bubny pro všechna vlákna. 
Vestavěný nastavitelný pěchovací kartáč.
Včetně čisticího kartáče, příchytek a šídla.
Smontováno a lakováno.

čisticí kartáč  
K dispozici též 
odděleně

šídlo
K dispozici též 
odděleně
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Pro tkaní tradičních i moderních 
vzorů a vytváření vlastních 
originálních látek. Pro přepravu se 
dá naplocho  sklopit. Má 4 nebo 
8 listů a horní přitloukací rám se 
zpětným odskokem. V dodávce 
je ocelový paprsek 10dpi (40/10), 
příručka krok za krokem, textilní 
nitěnky, zavlékací háčky a  
2 tkací jehly. Lakovaný povrch. 
Zvlášť se dodávají paprsky 6, 8, 10, 
12, 16dpi.

Tkací šířka
40cm, 60cm, 80cm
Hloubka složeného 18cm 
Hmotnost od 7kg

Pro tkaní složitých a na detaily bohatých 
vzorů. Má horní přitloukací rám 
se zpětným odskokem. V dodávce je 
ocelový paprsek 12dpi (48/10), příručka 
krok za krokem, 1600 textilních nitěnek, 
zavlékací háčky, 2 tkací jehly. Lakovaný 
povrch.
K dokoupení paprsky 6, 8, 10, 12, 16dpi.

Tkací šíře 60cm
Hmotnost 18kg

stojan pro 16-listový stav
Naplocho sklopný pevný rám se dvěma 
poličkami. Lakováno.

16 l is tový stolní  stav

      

stolní  tkalcovský stav 4 a 8 l is tový

stojan pro stolní stav
Pevný rám se dvěma poličkami. 
Lakováno.
Včetně 4 podnožek pro přímý úvaz. 
Stojany jsou pro stavy šířky
40cm, 60cm, 80cm

přídavné 4 listy
Pro rozšíření 4 listového 
stavu na 8 listový 
40cm, 60cm, 80cm
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Osmilistový kompaktní přenosný 
tkalcovský stav. Ideální pro kurzy, 
výuku a cestování. Horní výklopný 
přitloukací rám se zpětným odskokem. 
Obsahuje ocelový paprsek 10dpi 
(40/10), příručku krok za krokem, 
320 textilních nitěnek, zavlékací háčky, 
2 tkací jehly a přenosnou brašnu. 
Lakováno. 
Zvlášť se dodávají paprsky 6, 8, 10, 12, 
16dpi.

Tkací šířka  30cm
Výška složeného 47cm
Šířka složeného  47cm
Hloubka složeného 27cm
Hmotnost  6,5kg

malý snovací rám
Pevný rám pro 4,5m 
dlouhou osnovu. Lako-
váno.

nástroje pro zavlékání

snovací rám
Pro 11m osnovu.

otočné snovadlo
Pro 15m osnovu.

přídavný zadní 
válec
Druhá zadní příčka 
s válcem pro 
dokonalé napnutí 
odlišného materiálu 
v osnově. 
40cm, 60cm, 80cm
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kat ie  table loom

rozřazovač    
Pro snadné a rovnoměrné 
zavlékání. 
Ocelové hřebíky mají 
rozteč 12,5mm (½”).
Lakováno.
30cm, 40cm, 60cm, 80cm

      

8- l istový stolní  stav Kat ie

Složení a přenášení 
s rozdělanou prací.

včetně přenosné 
brašny
Látková brašna 
s podšívkou, zipem 
a kapsami, s držadlem 
a ramenním popruhem.
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skládací stav s pevným l istem
Pomocí kombinace barev a textur vytvářejte své 
vlastní originální látky na tomto lehce přenosném 
stavu s pevným listem. Dodává se ve dvou šířkách. 
Obsahuje paprsek 7,5dpi (30/10), příručku krok za 
krokem, dvě tkací jehly, zavlékací háčky, snovací kolík 
a příchytky. Lakovaný a sestavený.  

Tkací šířky 30cm nebo 50cm

K dokoupení: 
Sada druhého listu.
Paprsky 5, 7.5, 10, 12.5dpi.
Stojan 

přenosná brašna
Látková brašna s podšívkou, zipem, čtyřmi 
kapsami a ramenním popruhem.

sada druhého listu
Pro vícelistové tkaní.

stojan pro skládací stav
Nastavitelný úhel stavu umožňuje pohodlné tkaní 
každému. Opěrka pro nohy. Lakováno. 

Stojany pro šířky stavu 30cm a 50cm
10

zkrucovač třásní
K vytváření dokonale 
zkroucených třásní nebo 
ozdobných šňůr.
Včetně příchytky. Lakováno.

tkací jehly
na bavlnu (CSHTL) 2 velikosti
tyčkové (SHTL) 5 velikostí

Dá se složit i s rozdělanou prací
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Zapojte se do stále rostoucí komunity přadlen a tkalců, kteří obohacují svůj život 
vytvářením oblečení, jedinečných textilií a uměleckou tvorbou.
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stojan pro stav 
s pevným listem
Pevný rám se dvěma 
poličkami a nožní opěrkou. 
Šířky stojanu 40cm, 60cm, 80cm

Nádherný úvod do světa tkaní. Stav s pevným 
listem je velmi univerzální a snadno se s ním 
zachází. Zavedete osnovu a tkáte během několika 
minut. Obsahuje list 7,5dpi (30/10), příručku krok za 
krokem, 2 tkací jehly, zavlékací háčky, snovací kolík 
a příchytky.
  
Tkací šířka 40cm, 60cm, 80cm

Možnost dokoupit:
sadu druhého listu,
listy 5, 7.5, 10, 12.5dpi.

sada druhého listu
Pro vícelistové tkaní.

tkalcovský stav s pevným l istem



člunky (tkací jehly)
na bavlnu (CSHTL) 2 velikosti
tyčkové (SHTL) 5 velikostí
páskový (BS)

CSHTL

cívkové člunky
Dvě velikosti – 29cm a 35cm
cívky – nylonové nebo papírové 
(balení 10ks)

navíječky 
člunkových cívek
dřevěná (BSBWW)
kovová (BSBW)

stužkový stav
Pro tkaní úzkých ozdobných 
pásků. Včetně jednoho pásko-
vého člunku.
Délka osnovy 3,5m

stužkový stávek
Malý stužkový stav.
Včetně 1 páskového člunku.

Délka osnovy 1,8m

SHTL

BS

gobelínové a stužkové stavy
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přís lušenství  pro tkaní
tkací rámečky
Pro vytváření tapisérií, polštářků, 
prostírání, obrázků.  
Dvě velikosti:
Velký 70 x 50cm
Malý 35 x 25cm 

gobelínový stav  
Pro umělecké tkaní. Rychlé 
zavlečení na otočném 
rámu. Nastavitelný 
tah osnovy, výška a 
sklon rámu. Obsahuje 
dvě gobelínové cívky. 
Standardní stav má poličku 
na nástroje.

Pracovní prostor 
standardního stavu
53 x 66 cm (šířka x výška)

Pracovní prostor 
širokého stavu
103 x 74 cm (šířka x výška)

lavice hobby
S úložným prostorem. 
Čtyři nastavitelné výšky.
49cm, 52cm, 56cm, 60cm



sada 12 barev na vlnu 
balení 12 x 10g (pro 12kg vlny)

needle fel t ing
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100% koncentrát – 10g barviva na 1kg vlny. Bohaté zářivé barvy pro všechna proteinová vlákna.
Balení po 10, 50 a 250g. Lehce použitelné a bezpečné, v souladu s Oeko-Tex Standardem 100.

sada duhových barev 
na vlnu
balení 3 x 10g nebo 3 x 50g 

barvy

Buďte originální, přidejte do svých přízí a textilu barvu – od jemných 
odstínů až po zářivé tóny. Tvořte barvou.

rezavá zelená

červenážlutá

sytě růžová

fialová

tyrkysovámodrá černá

tmavomodrá smaragdová hnědá

250g          50g     10g
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Ashford kniha vzorů 
pro osmilistový stav
autorka: Elsa Krogh
Obsahuje celou škálu 
technik od variací kepru 
ve skandinávském 
stylu až k vícelistovým 
moderním vaflovým 
vzorům. 40 stran, 
anglicky.

Předeme a tkáme  
s Ashfordem (DVD) 
Sestavení, předení, 
skaní, česání, zavlékání 
osnovy a tkaní na 
stavech a kolovrátkách 
Ashford. Ukázka 
jednoduché metody 
zavlékání osnovy na 
Stolní stav Ashford.       
67 minut, český dabing. 

Ashford kniha vzorů 
- 1. díl

24 módních doplňků 
zhotovených na 
skládacím stavu. 
ilustrované, snadné a 
inspirativní projekty pro 
vás, vaši rodinu i přátele. 
32 stran, anglicky.

Ashford kniha o tkaní 
na skládacím stavu
autorka: Rowena Hart
25 jednoduchých, 
úžasných vzorů šál 
s použitím exkluzivních 
přízí a skládacího stavu 
Ashford. Skvělá řešení 
na cesty. 64 stran, 
anglicky.

Ashford kniha o tkaní 
na RH stavu  
autorka: Rowena Hart
Snadné zavlékání 
osnovy, tkaní a projekty, 
včetně "brooks bouquet", 
"bronson lace" a tkaní 
se dvěma listy. Tvorba 
krásných oděvů a 
doplňků. 100 stran, 
anglicky.

DVD Tkaní na 
skládacím stavu   
- Návod na zavlékání 
osnovy a tkaní, nápadité 
vzory pro tento přenosný 
stav. 12 minut, anglicky.

Ashford kniha 
o barvení
autorka: Ann Milner
Obsažný úvod 
do světa barvení umělými 
i přírodními barvami. 
Detailní vysvětlení druhů 
barev a návod na jejich 
použití. Pro začátečníky i 
pokročilé. Šest snadných 
projektů. 148 stran, 
anglicky.

Ashford kniha o česání
autorka: Jo Reeve
Praktický a inspirativní 
průvodce česáním rouna, 
česanců a exotických 
vláken. Teorie barev a 
jejich míchání za pomoci 
švihacího i ručních 
kartáčů a bubnové 
česačky. Čtyři netradiční 
projekty. 92 stran, 
anglicky.

Ashford kniha 
o ručním předení
autorka: Jo Reeve
Naučte se zhotovovat 
originální příze s použitím 
různých vláken a technik. 
Pět jednoduchých 
projektů z vlastnoručně 
upředené příze. 
Pokyny krok za krokem 
doprovázené barevnými 
fotografiemi. 116 stran, 
anglicky.
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Ashford kniha 
o plstění jehlou
autorka: Barbara Allen
Vytvořte si nádherné 
plstěné figurky, květiny, 
obrazy, okouzlující 
šperky a ozdoby, ať už 
ploché, nebo prostorové. 
Barevnými fotografiemi 
ilustrované návody krok 
za krokem. 112 stran, 
anglicky.

Ashford kniha o tkaní 
na čtyřlistovém stavu
autorka: Anne Field
Tato rozsáhlá kniha 
zahrnuje návrh osnovy, 
kreslení vzorů, techniky 
tkaní a obsahuje čtrnáct 
nevšedních projektů. 
175 stran, anglicky.

Ashford kniha 
tkalcovských vzorů pro 
čtyři až osm listů
autorka: Elsa Krogh
Všechny Elsiny oblíbené 
vzory. Směs klasických a 
moderních technik – na 
doma i do společnosti. 
92 stran, anglicky.

kn ihy,  DVD



108

hedvábí / merino
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Pravé hedvábí - Mulberry

Plané hedvábí - Tussah

Len

Bambus

Vše k dispozici

v balení po 1kg a 100g

Luxusní směs 20% hedvábí a 
80% Merina

108

Plstění jehlou je rychlý a snadný 
způsob plstění bez mýdla a vody.

držák plsticích jehel
Včetně 5 jehel
střední jemnosti.

držák plsticích jehel student
Včetně 3 jehel
střední jemnosti.

plsticí jehly
K dispozici v balení po 10ks.
4 stupně jemnosti:
jemné 40
střední 36
hrubé 32
star 38.

soupravy pro plstění jehlou
Výhodné soupravy se všemi materiály a 
návodem jak začít plstit. Startovní sada 
(nahoře), sady Bígl a Motýl (dole).   

105

098 099 100

103

104

101

106

102
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plstění

Tencel

luxusní v lákna



001

011

021

031

043

002

012

022

032

044

003

013

023

033

045

004

014

024

034

046

005

015

025

035

047

Vyberte si z naší nabídky vlněných česanců.
Corriedale – vlákno cca 30 mikronů. Měkká vlna pro jemné a střední příze. Ideální 
pro dětské  oblečení, tkané, pletené, háčkované a plstěné výrobky.
Merino – vlákno cca 22 mikronů. Velmi jemná vlna pro pletení, háčkování a výrobu 
krajek. 

z plemen Corriedale a Merino

001 Kiwi
002 Tmavomodrá
003 Blatouch
004 Lahvově zelená
005 Lilek
006 Dýně
007 Modrozelená
008 Šeřík
009 Muškátový ořech
010 Světle modrá
011 Starorůžová
012 Jahoda
013 Borůvka
014 Černá
015 Čili paprika
016 Šedá
017 Broskev

018 Béžová
019 Oliva
020 Tmavě hnědá
021 Modrá
022 Zelená
023 Purpurová
024 Oranžová
025 Tmavě fialová
026 Tyrkysová
027 Žlutá
028 Sytě červená
029  Tělová
030 Bleděmodrá
031 Meruňka
032 Máta peprná
033 Růžovofialová
034 Levandule

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
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vlněné česance



006

016

026

036

048

007

017

027

037

091

008

018

028

040

092

009

019

029

041

093

010

020

030

042

094

018 Béžová
019 Oliva
020 Tmavě hnědá
021 Modrá
022 Zelená
023 Purpurová
024 Oranžová
025 Tmavě fialová
026 Tyrkysová
027 Žlutá
028 Sytě červená
029  Tělová
030 Bleděmodrá
031 Meruňka
032 Máta peprná
033 Růžovofialová
034 Levandule

035 Medová
036 Světlý karamel
037  Tmavý karamel
040 Růžová
041 Indigo
042 Laguna
043 Limeta
044 Jasně fialová
045 Citrón
046 Sytě růžová
047 Malina
048 Mandarinka
091  Bílá
092 Přírodní světlá
093 Přírodní střední
094 Přírodní tmavá

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Vlněné česance Ashford jsou z čisté 100% novozélandské vlny. Vlna je praná, 
česaná a barvená s použitím ekologicky bezpečných barev (odpovídajích Oeko-Tex 
Standardu). Česance jsou tak ihned k použití, bez odpadu a přípravy. Vlna je 
z čistokrevných plemen ovcí.
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Nejkvalitnější 100% čistá novozélandská vlna



Due to continual product development, specifications may change without notice.
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