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Hemrstraps     Na výrobu originálních řemenů používáme nejkvalitnější hovězinové usně v síle 2 - 4 mm. 
Hovězinové vazy jsou vyčiněné pomocí přírodních tříslovin, které zaručí výbornou vzdušnost a vzhlednost 
výrobku. Barevné kombinace řemenů: černá, hnědá, koňak a bordó, dávají možnost několika kombinací.

Hrany řemenů upravujeme broušením a leštěním. Na zabarvení hrany používáme speciální barvy, které 
zatáhnou a upraví kožní vlákno.

Při výběru kování na řemeny dbáme na jeho funkčnost a kvalitu, proto používáme spony jednoduché. Použí-
vané nitě jsou vyrobené z 100% nylonu, které zaručí menší oděr. Na zdobení řemenů používáme pravé 
reptilie, kůže z hadů, ryb, ptáků a cizokrajných kožešin.

01   ČERNÁ

02 HNĚDÁ

03 KOŇAK

04 BORDÓ



Bronzová kolekce 

Charakteristikou bronzové kolekce je jednoduchý design řemenů a také výrobní zpracování. Při navrhování 
bronzové kolekce je kladen důraz na jednoduchost a praktičnost kytarových řemenů. Na výrobu řemenů 
používáme kvalitní hovězinovou useň v síle do 2,5 - 3 mm. Hovězinová useň je vyčiněná pomocí 100% 
přírodních tříslovin a probarvená na požadovaný odstín: černá, hnědá, koňak, bordó. Barevné kombinace 
umožňují vytvořit pestrou kolekci řemenů. Rubová strana usně je speciálně upravovaná tzv. žehlením a leště-
ním pro komfortnější nošení (používání) řemenu.
Bronzová kolekce řemenů je rozdělená na tři šíře: 6 cm, 7 cm, 8 cm. 
Každá šíře řemenů má originálně navrhnuté prodlužování a zkracování. Variabilita délky je od 110 - 149 cm. 
Bronzová kolekce řemenů je určena pro muzikanty, kteří mají rádi jednoduchost, kvalitu a cenovou               
dostupnost. 

Stříbrná kolekce

Charakteristikou stříbrné kolekce je vyšší řemeslné zpracování a použití originálního zdobení. Na tento typ 
kolekce se používá jednoduché zdobení pomocí vyrážení a tlačení různých motivů. Vše se zpracovává ručně 
bez pomocí stroje. Další možností zdobení je zdobení pomocí speciálního kování, které vzhledově zvýrazní 
kytarový řemen.  
Na výrobu  řemenů používáme kvalitní hovězinovou useň v síle do 2,5 - 3 mm. Hovězinová useň je vyčiněná 
pomocí 100% přírodních tříslovin a probarvená na požadovaný odstín: černá, hnědá, koňak, bordó. Barevné 
kombinace umožňují vytvořit pestrou kolekci řemenů. Rubová strana usně je speciálně upravovaná tzv. 
žehlením a leštěním pro komfortnější nošení (používání) řemenu. Hrany řemenů jsou odborně upravované. 
Broušením a zabarvením na požadovaný odstín se docílí vyšší elegantnosti a zároveň se vyztuží kožní 
vlákna hrany řemenu.
Stříbrná kolekce řemenů je rozdělená na tři šíře: 6 cm, 7 cm, 8 cm. 
Každá šíře řemenů má originálně navrhnuté prodlužování a zkracování. Variabilita délky je od 110 - 149 cm. 
Stříbrná kolekce je pro ty, kteří mají rádi jednoduše zdobené řemeny, jemnost a decentnost.

Zlatá kolekce

Základní charakteristikou zlaté kolekce řemenů je vysoké řemeslné zpracování a použití netradičních    
přírodních materiálů. Na zlatou kolekci řemenů používáme nejkvalitnější cizokrajné reptilie: kůže z hadů, ryb 
a ptáků. Další možností zdobení originálních řemenů je použití kamenů Swarovski Elements. 
Na výrobu  řemenů používáme kvalitní hovězinovou useň v síle do 2,5 - 3 mm. Hovězinová useň je vyčiněná 
pomocí 100% přírodních tříslovin a probarvená na požadovaný odstín: černá, hnědá, koňak, bordó. Barevné 
kombinace umožňují vytvořit pestrou kolekci řemenů. Rubová strana usně je speciálně upravovaná tzv. 
žehlením a leštěním pro komfortnější nošení (používání) řemenu. Některé typy řemenů jsou polstrované 
jemnou usní a tím umožní komfortnější nošení. Hrany řemenů jsou odborně upravované. Broušením a zabar-
vením na požadovaný odstín se docílí vyšší elegantnosti a zároveň se vyztuží kožní vlákna hrany řemenu.
Zlatá kolekce řemenů je rozdělená na tři šíře: 6 cm, 7 cm, 8 cm. 
Každá šíře řemenů má originálně navrhnuté prodlužování a zkracování. Variabilita délky je od 110 - 149 cm.
Zlatá kolekce je určena pro všechny zákazníky, kteří chtějí být s naším řemenem originální.

Platinová kolekce

Nejkvalitnější materiál a originální design zařazují tuto kolekci mezi nejluxusnější řemeny které vyrábíme.      
V této kolekci platinových řemenů jsme schopni navrhnou originální řemen jednotlivému zákazníkovi přesně 
na míru.
Na některé řemeny platinové kolekce používáme ručně kované šperky z damascénské ocele, drahé kameny, 
cizokrajné dřevo, kameny Swarovski Elements, cizokrajné reptilie: kůže z hadů, ryb, ptáků, atd. Na výrobu  
řemenů používáme kvalitní hovězinovou useň v síle do 4 mm. Hovězinová useň je vyčiněná pomocí 100% 
přírodních tříslovin a probarvená na požadovaný odstín: černá, hnědá, koňak, bordó. Barevné kombinace 
umožňují vytvořit pestrou kolekci řemenů. Rubová strana usně je speciálně upravovaná tzv. žehlením a leště-
ním pro komfortnější nošení (používání) řemenu. Některé typy řemenů jsou polstrované jemnou usní                
a vycpávkovou pěnou, která umožní „měkčí“ nošení nástroje. Hrany řemenů jsou odborně upravované. Brou-
šením a zabarvením na požadovaný odstín se docílí vyšší elegantnosti a zároveň se vyztuží kožní vlákna 
hrany řemenu.
Platinová kolekce řemenů je rozdělená na tři šíře: 6 cm, 7 cm, 8 cm. 
Každá šíře řemenů má originálně navrhnuté prodlužování a zkracování. Variabilita délky je od 110 - 149 cm. 
Platinová kolekce uspokojí nejnáročnější zákazníky - znalce špičkové práce, designu a materiálu.



KÓDOVÁNÍ VÝROBKŮ  HEMRSTRAPS

B     BRONZOVÁ  KOLEKCE
S     STŘÍBRNÁ  KOLEKCE
G     ZLATÁ  KOLEKCE
P     PLATINOVÁ  KOLEKCE

 001     kód výrobku řemenu

   G      KYTARY
   B      BASKYTARY
   M      MANDOLINY
   A       AKORDEONY
   BJ     BANJO
   D       DOBRO

    6 cm  šíře řemenu
    7 cm  šíře řemenu
    8 cm  šíře řemenu

     10  barva černá
     20  barva hnědá
     30  barva koňak
     40  barva bordó

B 001 G 6/10



BRONZOVÁ KOLEKCE

B 001 G 6/10 ČERNÁ
B 001 G 6/20 HNĚDÁ

B 002 G 7/10 ČERNÁ
B 002 G 7/20 HNĚDÁ

B 003 G 8/10 ČERNÁ
B 003 G 8/20 HNĚDÁ

B 001 G 6

B 002 G 7

B 003 G 8





STŘÍBRNÁ KOLEKCE

S 001 G 6/10 ČERNÁ
S 001 G 6/20 HNĚDÁ
S 001 G 6/30 KOŇAK
S 001 G 6/40 BORDÓ

S 002 G 7/10 ČERNÁ
S 002 G 7/20 HNĚDÁ
S 002 G 7/30 KOŇAK
S 002 G 7/40 BORDÓ

S 003 G 8/10 ČERNÁ
S 003 G 8/20 HNĚDÁ
S 003 G 8/30 KOŇAK
S 003 G 8/40 BORDÓ

S 001 G 6

S 002 G 7

S 003 G 8





ZLATÁ KOLEKCE

G 001 G 6/10 ČERNÁ
G 001 G 6/20 HNĚDÁ
G 001 G 6/30 KOŇAK
G 001 G 6/40 BORDÓ

G 002 G 7/10 ČERNÁ
G 002 G 7/20 HNĚDÁ
G 002 G 7/30 KOŇAK
G 002 G 7/40 BORDÓ

G 003 G 8/10 ČERNÁ
G 003 G 8/20 HNĚDÁ
G 003 G 8/30 KOŇAK
G 003 G 8/40 BORDÓ

G 001 G 6

G 002 G 7

G 003 G 8





PLATINOVÁ KOLEKCE

P 001 G 6/10 ČERNÁ
P 001 G 6/20 HNĚDÁ
P 001 G 6/30 KOŇAK
P 001 G 6/40 BORDÓ

P 002 G 7/10 ČERNÁ
P 002 G 7/20 HNĚDÁ
P 002 G 7/30 KOŇAK
P 002 G 7/40 BORDÓ

P 003 G 8/10 ČERNÁ
P 003 G 8/20 HNĚDÁ
P 003 G 8/30 KOŇAK
P 003 G 8/40 BORDÓ

P 001 G 6

P 002 G 7

P 003 G 8
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