


“Ние създаваме колекции и даваме решения”



Качеството не е еднократен акт,  а навик 

• “Аглика” е семейна компания – производител 
   на текстил и мебели от 1968г.
• От основаването й до днес,  компанията 
   непрекъснато  инвестира  и  разширява 
   асортимента  си,  следвайки  световните 
   новости в сферата.
• Нашите  4  производствени  бази  са 
   разположени в сърцето на България – 
   в градовете Велико Търново и Твърдица, 
   където ние заедно с нашия многоброен екип 
   от 460 души,  работим  професионално  и  с 
   ентусиазъм върху иновационните ни проекти
   и впечатляващ асортимент.
• Разполагаме с база и във Флорида, САЩ.

•  АГЛИКА е единственият производител в света, 
който разполага с всички съществуващи технологии 
за произвдоство на хавлиени кърпи.

•  В нашите фабрики произвеждаме асортимент от 
няколко различни, но взаимосвързани технологии: 
тъкане, плетене, багрене, конфекция, капитониране, 
дигитален печат.

•  В края на 2014 г.  АГЛИКА  беше  отличена от 
Президента на България г-н Р. Плевнелиев като 
най-иновативната компания за годината в 
сектор “Текстил”.
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Търговски отдел

Нашият млад  и пълен с ентусиазъм търговски екип е  винаги  на  ваше  разположение.  Той  е 
разпределен  в 4 дивизии, специализирани да работят на четири различни пазарни  сегмента
със  съответната  продуктова  група –  Ритейл/Интериорен  текстил и мебели,   Хорека/Хотели, 
Перални и Болници/, Промо и Платове.

Отдел Дизайн

Креативни, талантливи, професионалисти са трите думи, които идеално  описват  качествата  на 
нашия дизайнерски отдел.

Счетоводство

Сериозни, концентрирани и винаги с внимание върху изрядността на документите, счетоводният 
ни отдел ни съдейства с професионализъм.  

Нашият екип



Очакваме Ви с нетърпение!

ИНОВАТИВЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ ВЪРХУ ТЕКСТИЛ
Като единствен производител в света на уникална хавлиена кърпа, върху която можем да печатаме дигитално с  резолюция 
на фотографска снимка , ви предлагаме възможността да получите най-добрият продукт за вашата промо-кампания–кърпи,
одеала, шалове и др.  Нашите кърпи щадят околната среда,  абсорбират  много по-добре и съхнат 3 пъти  по - бързо  от
стандартните такива.  Нашата  специална  технология  на тъкане  не позволява на бримките да бъдат измъквани.  Цветовете
покриват  параметрите 4-5 по скалата за слънце устойчивост, което прави изделията изключително  износоустойчиви.  Няма
ограничения на броя на цветовете, 100 бр. минимaлно количество за поръчка в срок до 1 седмица.
3Д ТРАНСФЕР
Използваме един от най-модерните начини за брандиране на едноцветни одеяла и шалове –  методът  се  нарича  3Д  лого
визуализация, която изглежда луксозно и дискретно едновременно. С подобна технология разполагаме за гравиране върху
дърво – за дъски за рязане, подаръчни кутии и др.
КЛАСИЧЕСКАТА БРОДЕРИЯ
С последно поколение бродировачни машини  можем  да брандираме целия текстилен промоционален асортимент.  Създали 
сме специална колекция хавлиени кърпи, които отговарят на изискванията за качествена бродерия – широк и гладък бордюр
с лека сплитка, която не позволява свиваемост след пране.
ЖАКАРД – РЕЛЕФ И МНОГОЦВЕТЕН ЖАКАРД
С високо производителни станове ние тъчем традиционната жакардова хавлиена кърпа от 100% Памук с плътност от 320 г/м2
до 1100 г/м2. Създаваме цветове по Пантон със специален софтуеър.  Кърпите могат да бъдат едноцветни с релеф, едноцветни 
с втъкано лого в бордюра/и релеф/, многоцветен жакард. Всички варианти могат да бъдат с плюш ефект, което прави изделията 
луксозни и с изключителна мекота.

Услуги



Нашите продукти

Винаги най-доброто за нашите клиенти

Богатият ни асортимент от домашен текстил покрива изискванията на различни търговски пазари, 
затова подготвяме подходящ дизайн, разработваме и произвеждаме специални колекции,  които 
да отговарят на нуждите на съответните сегменти, в които се развиваме, а именно Ритейл, Хорека, 
Промо и Платове  със  специфични  характеристики.  Модерните мотиви и цветове представляват 
само част  от  визията на продуктите  ни.  Много по-важни за нас остават качеството и уникалните 
параметри  на  изделията,  върху  които  е   фокусирано  нашето  внимание   едновременно   като 
производител и потребител. По този начин успяваме да усетим духа и атмосферата на  домашния
уют, все повече асоцииран с текстила, който ни заобикаля.



За Вашето удобство

Нашите брошури и каталози могат  лесно да бъдат  открити  
в  сайтовете  ни и социалните  мрежи.  Ако желаете, можете
да си ги поръчате и на  хартиен  носител.  
Разбира се, при възникнали въпроси  винаги  можете  да се 
свържете с нас чрез електронната ни поща или по телефон.  
Ние  ще  отговорим  в рамките  на  работния  ден.



РИТЕЙЛ



РИТЕЙЛ

Всички Ваши идеи могат да станат реалност.

           АГЛИКА е уникална концепция, която предлага най-добрите решения за модерен и стилен 
дом.  Брандът  има амбицията  да  създава  дизайн  и  произвежда интериорен текстил  и мебели, 
представляващи оригинални идеи за комфортна домашна атмосфера.

Защо избират да купуват от нас?

• Предлагаме дизайн, маркетинг,  производствени 
  решения и доставка на ваша собствена колекция 
  под  ваш  бранд  за  вашия  магазин  или  верига 
  магазини.
• Кратки срокове на доставка.
• Атрактивни минимални количества.
• Пълен цикъл за поизводство с 40 годишен опит.
• Всички технологии за производство на хавлиени
  кърпи – тъкани и основоплетени.
• Офериране до 24 часа.
• Еко-текс 100 сертифицирани продукти.
• Напълно завършена колекция за интериорен 
  текстил, изработени от един доставчик/
  производител.
•100% произведено в България.



ХОРЕКА



ХОРЕКА

      АГЛИКА представя нова философия, ориентирана към специализираните потребности на 
сегмента: ХОТЕЛ/ПЕРАЛНИ/БОЛНИЦИ. Създадохме производствени линии, базирани изцяло 
да задоволят специфичните изисквания на този пазар.

Защо избират да купуват от нас?

• Европейски производител и европейско 
  обслужване с повече от 40 години опит и 
  история в хотелския бизнес.
• Кратки срокове за производство – до 
  30 календарни дни.
• Доставки в Европа – до 5 дни.
• Минимално количество за поръчка – 
  300 бр. за бели хавлиени кърпи с 
  персонализирано жакардово лого.
• Минимално количество за поръчка – 
  150 бр. за бели кърпи с доби бордюр.
• Не се начислява допълнително услугата – 
   персонализиране на кърпа.
  /Жакардовото лого не се плаща екстра/.
• 0% свиваемост по ширина на плата за 
   постелъчното бельо.
• Уникални хавлиени кърпи: с лека маса
   и богат обем. Защо да харчите излишни 
   средства за перални!?
• Специална система, разработена от 
   АГЛИКА за халати с усилена стабилност на 
   бримката, което гарантира многократно по-дълъг живот, сравнен с конкурентите си.
• Текстил за Хотела, Пералнята, Болницата – от един производител – АГЛИКА!



ПРОМО



         АГЛИКА произвежда и има впечатляващата възможност да брандира дигитално  с  най-
високата резолюция в света – 300 точки, своите уникални хавлиени кърпи, одеала от  полар 
и корал флийс, както и спални комплекти от 100% Памук. Освен тази модерна и атрактивна 
технология  АГЛИКА произвежда и  жакардови  кърпи,  поставя така нареченото 3Д лого /с 
термо обработка/ ,  разполага и с  лазерно гравиране, както и с класическата бродерия.
Всичко това от суровината до готовия брандиран/персонализиран/ и пакетиран по ваш избор 
продукт,  се произвежда в нашите фабрики.

Защо избират да купуват от нас?

•  Произвеждаме иновативни дигитално напечатани 
    кърпи, одеала и спални комплекти.
•  Минималното ни количество за поръчка е
   100 бр.
•  Няма лимитиране на цветовете –
   като брой и вид в едно изделие.
•  Несравним фото-реализъм.
•  Мостриране в срок от 24 
   часа.
•  Доставка до 10 дни 
    след одобрение на
    мостра.
•  Пълен производствен 
   цикъл повече от 
   40 години.
•  Всички продукти в 
   каталога, произведени
   от един доставчик- АГЛИКА!

ПРОМО



ПЛАТОВЕ



ПЛАТОВЕ

              АГЛИКА специализира в производство на  технически  материи  като  ламиниране на 
различни платове, комбинирайки високотехнологични такива, подходящи за специализирани
облекла, които са част от колекция на АГЛИКА, предназначена основно за конфекции.
Хавлиени платове – тъкани и основоплетени, полар и корал флийс се произвеждат и доставят 
по спецификации и параметри, задавани от клиента. Разполагаме и с възможността да багрим
по Пантон, цветове по избор на клиента.

Защо избират да купуват от нас?

• Наличност на платове.
• Бързи доставки.
• Колекция от платове от Памук, Полиестер и комбиниран състав, произведени от суровина 
  до тъкан. Сатен, перкал, трико, полар и корал флийс материи.
• Идеално решение за всяко специфично изискване и параметри. Тъкане,  апретурни
  обработки, финиш процеси има възможност да бъдат адаптирани за получаване  на
  исканата от клиента материя.
• Еко-текс сертифицирани доставчици на влакна и прежди.
• Модерна дигитално печатаща технология за 100% Памук и
• 100% Полиестер на 320 см печатна ширина.
• Иновативна технология за производство на технически платове
  с параметри, подходящи за конфекция на специализирани 
  облекла.
• Професионално обслужване и съдействие при 
  комуникацията на проектите.
• Европейски производител с 40 години 
   традиции в пълния цикъл производство 
   на платове и готови изделия.



Нашите клиенти

    Вече 40 години обслужваме клиентите ни с отговорност,
бърза  и  адекватна  кореспонденция,   интересни  идеи  и
разумни решения,  които  реализираме  във  впечатляващи
продукти.
    
    

         “Аглика” е наш дългогодишен партньор за разнообразен 
и  висококачествен  домашен  текстил  и  брандирани  кърпи, 
одеала, халати и др. Известни са в Западна Европа като силна 
и лоялна компания”.

Мишел Хофсте
Мениджър продажби “Арако”,  Холандия



Контакти

Дирекция
България

5000 Велико Търново
ул. Никола Габровски 73 А

T: +359 62 602 102
Ф: +359 62 602 103

aglika@aglika.bg

Производство
България

8890 Твърдица
Индустриална зона
T: +359 454 44 136
Ф: +359 454 42 316

aglika@aglika.bg

Подразделение Америка
САЩ

7381 114th AVE N, 401C
Ларго, Флорида 33773

Toll free: +1(844)-AGLIKA USA
Cell phone: (727)424-1944

info@aglikausa.com



www.aglika.bg www.aglikaeurope.com www.aglikausa.com


