


RETEXTIL®

UDRŽITELNÁ CESTA TEXTILU

Společnost DIMATEX CS přináší ve spolupráci s VIVE Innovation na český trh inovativní kompozitní materiál RETEXTIL® VIVE 
TEXCELLENCE.
Po mnoha letech intenzivního výzkumu jsme nalezli řešení, jak podpořit cirkulární ekonomiku a vrátit zpět do oběhu recyklovaný 
odpadový textil a LDPE.

Textilní kompozit Retextil® je nabízen jako profil v různých délkách a tvarech, které jsou doplněny nabídkou tří základních 
barevných odstínů.
Profily z recyklovaného textilu a plastu ocení, díky snadné opracovatelnosti materiálu, k výrobě řemeslníci i kutilové. 
Výrobky z tohoto materiálu lze využít ke stavbě teras, ke zpevnění terénu, výrobě městského mobiliáře, pro zahradu či jakékoliv 
venkovní prostory. 
Ideálním využitím našeho recyklátu je výroba krytu na kontejnerová stání, kde se odpad sbírá a kde se může vrátit v nové 
přitažlivé podobě.

Materiál je vysoce odolný vůči olejům, tukům, kyselinám a solím. 
Výrobky z textilního kompozitu ocení každý, kdo požaduje záruku dlouhé životnosti a odolnosti, stejně jako minimalizaci 
budoucích nákladů. 

Projekt Retextil® snižuje uhlíkovou stopu využitím druhotných surovin - odpadu.

Neabsorpční
odolný proti vlhkosti, vodě
a nízkým teplotám

Odolný
o 40% mechanicky odolnější
než srovnatelné plasty

Recyklovatelný
z 95% složen z recyklovaného 
materiálu

Bezúdržbový
minimalizace budoucích nákladů

Inovativní
řešení z recyklovaného textilu 
a plastu
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PROFILY - textilní kompozit

ROZMĚRY v cm

Tvarované profily o různých délkách, různé 
síle materiálu a různém zakončení dílu.

Hmotnost profilů je ca 1 kg / 1 dm3.

Roztažnost profilů je ca 1 mm na 1 bm při 
změně teploty o 15°C.

Nasákavost profilů je menší než 0,5%.

Plotové sloupky, prkna, podlahy, pergoly, 
duté tyče, patníky, pilíře, sloupy, latě,
desky, vzpěry.

Pylony, palisády, hroty, ploty.

01 Prkno
6x3x245 | 8x2x245 | 10x2x245 | 10x3x360
10x5x245 | 12x4x360 | 12x5x360 | 12x6x245
14x6x360 | 15x4x360

02 Sloupek čtyřhran
4x4x245 | 5x5x245 | 7x7x245 | 8x8x355
9x9x245 | 10x10x355

03 Prkno pero/drážka
2,8x15x360

04 Sloupek kulatý
7x180 | 9x245 | 12x245

05 Sloupek kulatý s hrotem
7x245 | 9x245

06 Sloupek čtyřhran s hrotem
7x7x245 | 9x9x245

01 Prkno

03 Prkno pero/drážka 04 Sloupek kulatý

06 Sloupek čtyřhran s hrotem

02 Sloupek čtyřhran

05 Sloupek kulatý s hrotem

Dostupné barvy
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Dostupné barvy

L004 lavička 120x50x62 cm

L002 lavička 160x60x76 cm

K001 stůl 160x80x75 cm

L003 lavička 120x50x50 cm

L001 lavička 160x50x82 cm

K019 stůl 60x60x60 cm

L005 lavička 160x56x90 cm

K018 stůl 64x64x60 cm

K011 stůl 60x60x60 cm
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P007 květináč 30x30x30 cm

P002 květináč 45x90x45 cm

S002 opora 35x35x200 cm

P011 květináč 64x64x70 cm

P005 květináč 60x30x60 cm

S001 opora 45x7x200 cm

P001 květináč 35x80x30 cm

P012 květináč 50x50x60 cm

S003 ohradník 180x13x90 cm
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Dostupné barvy

K013 kryt na květináč 60x60x60 cm

P013 záhon 110x60x75 cm

K003 kryt na popelnici 70x70x95 cm K017 kryt na kompresor 81x80x90 cmP003 kompostér 120x84x100 cm

P010 skříň 109x80x90 cm

K015 kryt na odpadkový koš 50x50x94 cmP004 skříň 50x50x100 cm

S006 ochrana pro strom 120x3x100 cm
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Dostupné barvy

P009 hexagon 180x160x45 cm

K002 stojan na kola 160x61x63 cm

P006 pískoviště 120x120x35 cm

K014 podlaha 100x100 cm

P008 podlaha 100x90x2,8 cm

S004 plot 100x7x120 cm

8 | 



 | 9



K O N T E J N E R O VÁ
S TÁ N Í  A  P O L E

10 | 



1.

3.

5. 6.

2.

4.

1. Pole Retextil® - antracit
Sloupky: pozink
Prkna: textilní kompozit Retextil
(95% recyklát)
Použití: stínění, kryt pro nádoby na odpad

2. Prodloužené pole pozink / Retextil®
Sloupky: pozink,
Prkna: textilní kompozit Retextil
(95% recyklát)
Použití: stínění, plotové pole, kryt
pro nádoby na odpad

3. Kontejnerové stání gabiony – Retextil®
Hloubka: 130 cm
Kotvení: gabiony
Sloupky: pozink
Prkna: textilní kompozit Retextil
Použití: stínění nádob na tříděný odpad,
eliminace vizuálního smogu

4. Stání pro popelnice – Retextil®
Délka: 200 cm
Hloubka: 80 cm
Výška: 110 cm
Kotvení: vruty/gabiony
Sloupky: pozink
Prkna: textilní kompozit Retextil
Použití: stínění sady domovních popelnic,
eliminace vizuálního smogu

5. Kontejnerové stání / betonové prefabrikáty
Kotvení: vruty, sloupky: pozink
Prkna: textilní kompozit
Použití: stínění nádob na tříděný odpad,
eliminace vizuálního smogu

6. Vymezovací prvek
Materiál: pozink+Retextil®
Použití: mechanické zajištění kontejneru proti 
nechtěnému pohybu

Dostupné barvy  | 11



R E A L I Z A C E

12 | 



 | 13



R E F E R E N C E

14 | 



CHOTYNĚ

Naše obec připravovala stání pro separační kontejnery a hledali jsme vhodný materiál. V té době jsme se dozvěděli o Retextilu a jely 
jsme se s paní místostarostkou do firmy Dimatex podívat. A byly jsme nadšené – tím, jak se sebraný materiál třídí a zpracovává, tím, co 
se z něho dá vyrobit a nakonec samotnými výrobky. Naše stání pro separační kontejnery je vyrobeno z retextilových latí, každý nám 
ho chválí a my jsme velmi spokojeni.

Jana Mlejnecká, starostka - Obec Chotyně

MĚSTYS DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Inovativní výrobky z Retextilu mě již tehdy zaujaly - především výborné užitné vlastnosti Vašeho recyklátu z 95 % z druhotných su-
rovin, což je především jejich pevnost a vandaluvzdornost, nenasákavost a bezúdržbovost. Tento inovativní materiál, a především 
výrobky z něj jasně splňují cíle podpory cirkulární ekonomiky. Věřím, že i v budoucnu budeme dále používat Vaše vysoce inovativní 
výrobky, které dávají smysl naplňování definice oběhového hospodářství. 

Ing. Ivan Keprta, starosta - Městys Doudleby nad Orlicí

ZASTÁVKA

Obec Zastávka se věnuje odpadovému hospodářství dlouhodobě a jednou z cest je i využití recyklovaných materiálů, potažmo výrob-
ků z nich, jako mobiliář na veřejných prostranstvích, což byl důvod, proč jsme se rozhodli pořídit od Vaší firmy lavičky z recyklátu.

Zdeněk Milan, místostarosta - Obec Zastávka

FARNÍ CHARITA KOLÍN

Za Farní charitu Kolín mohu říci, že dlouhodobě spolupracuje s firmou Dimatex CS s.r.o. zejména v oblasti odběru nepoužívaného/
nepoužitelného textilu. Bylo pro nás milým překvapením, že nepotřebné textilie jsou znovu použity v rámci Retextilu a mohou tak 
sloužit dále. Zároveň jsme sháněli vhodnou lavičku na zahradu Komunitního centra, která by splňovala parametry jako bytelnost, 
praktičnost i estetiku. Tato možnost nám přišla jako ideální, takže jsme na zkoušku jednu objednali - výsledek naplnil naše očekávání, 
rozhodně jsme neprohloupili.

Mgr. Petr Zavřel, ředitel - Farní charita Kolín
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DIMATEX CS

Společnost DIMATEX CS má bohatou tradici sahající až do roku 1991. 
Hlavním pilířem naší činnosti je sběr a recyklace textilu, výroba čisticích hadrů

a výroba venkovního mobiliáře z profilů textilního kompozitu Retextil®.

V České republice sbíráme textil z více než 3200 kontejnerů. Podporujeme materiálně a finančně neziskové organizace. 
Například: ČČK ČR, Charita ČR, SOS dětské vesničky, Naděje a jiné.

Oblečení, textilie, látky a obuv jsou sbírány, tříděny a recyklovány. Vhodné textilní materiály pro druhotné využití zpracujeme. 
Nabízíme kvalitní savé čisticí hadry a odolný textilní kompozit RETEXTIL® – Vive Texcellence.

 
Smyslem naší práce je znovu zhodnotit druhotné suroviny – textil s pozitivním vlivem na životní prostředí. Naším prvořadým 

cílem jsou spokojení zákazníci. Firmu tvoří více než 23 kmenových zaměstnanců a spolu s dalšími partnery, z nichž většina má 
dlouhodobé zkušenosti v daném oboru, tvoříme silný tým.

Jsme součástí skupiny VIVE Group, evropského lídra v recyklaci textilu.

SBÍRÁME, TŘÍDÍME A RECYKLUJEME TEXTIL.



DIMATEX CS, spol. s r. o.
Stará ul. 24

460 01 Stráž nad Nisou

www.retextil.cz 
IČO: 43 22 42 45

DIČ: CZ 43 22 42 45


