O firmě

Zdeněk Kopetzký - KZ GALANT je soukromá obchodní firma zabývající se distribucí výrobků
textilní přípravy pro výrobu pánské, dámské a dětské konfekce, pracovních a speciálních
ochranných oděvů, technické konfekce, čalouněného nábytku, bytového textilu včetně matrací.

Svým zákazníkům nabízí sortiment především českých výrobců a to v artiklu průmyslových
šicích nití a pletených šňůr společnosti HAGAL s.r.o., tkaných stuh a popruhů společnosti
ELASTA - VESTIL s.r.o.

Dále se zabývá obchodním zastoupením a distribucí zahraničních firem

1/ nomexových, kevlarových a teflonových šicích nití německé firmy Kupfer GmbH

2/ standardnich, nomexových a ohnivzdorných, lepících a svařovacích suchých zipů americké
společnosti VELCRO

3/ řezaných založených a nezaložených stuh tzv. šikmých proužků italské společnosti Inastri
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Zdeněk Kopetzký - KZ GALANT – šicí niť, šicí nitě, niť, nitě, nehořlavé nitě, průmyslové nitě,
metalické nitě, speciální nitě, nehořlavá niť, průmyslová niť, metalická niť, niť UNIPOLY, nitě
UNIPOLY, niť PROFIPOLY, nitě PROFIPOLY, technická niť, technické nitě, strojní šicí niť,
strojní šicí nitě, nitě na uzavírání pytlů, niť na uzavírání pytlů, jádrová šicí niť, jádrové šicí nitě,
Jádrové šicí nitě COTOPOLY, jádrové šicí nitě polyester /bavlna , POLYTEX - texturované
overlockové šicí nitě, texturovaná niť, szehovka, stehové nitě, stehová niť, lněné nitě, lněná niť,
vrchní šicí niť, vrchní šicí nitě, metalická niť, metalické nitě, zlatá niť, zlaté nitě, metalická zlatá
niť, metalické zlaté nitě, metalická stříbrná niť, metalické stříbrné nitě, nehořlavá niť, nehořlavé
nitě, nehořlavá niť NOMEX, nehořlavé nitě NOMEX, kovová galanterie, Háčky, očka, kalhotová
spínadla, sukňová spínadla, šlové závěsy, šlové trojůhelníky, podvazkové držáky, plavkové
zapínání, kravatové kování, pánské podvazky, náprstky se dnem, náprstky bez dna, průchodky
s podložkou, vlasové spony, závlačky a další kovová galanterie. Špendlíky, Napichovací
špendlíky, mosazné špendlíky, ocelové špendlíky, spínací špendlíky, dětské bezpečnostní
spínací špendlíky, Oděvní kování Oděvní kování, dvojdílné kalhotové háky, kalhotové přezky,
sukňové háky, overalové závěsy, pletací jehlice, klasické a kruhové pletací jehlice. Zdrhovadla,
Kovová zdrhovadla (kovové zipy), plastová zdrhovadla (plastové zipy), vodovzdorná, nehořlavá
zdrhovadla, spirálová zdrhovadla, zdrhovadla – přívěsky, Stuhové uzávěry, rytiny knoflíků,
pneumatické lisy, ruční lisy, pistony, stojany pro maloobchodní prodej (POS), holubí jehlice,
věncové spony, držáky knotu, koncovky lanka, osičky, sedlové spony, pletené šňůry, oděvní
šňůry, oděvní šňůra, skané šňůry, skaná šňůra, suché zipy, suchý zip, suché zipy HAGAL,
suchý zip HAGAL, tkané etikety, tkaná etiketa, bavlněná etiketa, etikety z bavlny, bavlněné
etikety, vlněná etiketa, etikety z vlny, vlněné etikety, konopná etikety, etiketa z konopí, konopná
etiketa, lněná etikety, etikety ze lnu, lněné etikety, tafeta, satin, obrácený satin, tobular, duplex,
digicolor, digkolor, reflexní pruhy, reflexní pruh, pruhy s gumou, pruh s gumou, tkané pásky,
tkaná páska, tkaničky, tkanička, tkané stuhy, tkaná stuha, pružné stuhy, pružná stuha, pevné
stuhy, pevná stuha, popruh, popruhy, prádlové stuhy, prádlová stuha,
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