Firany gładkie - Hurtownia ﬁran
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This oﬀer does not constitute trade information
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
SLS Piotr Ławiński
91-224 Łódź,
Aleksandrowska 100 3,
Poland
Contact person
Piotr Ławiński
tkaninysls@gmail.com
Phone: tkaninysls@gmail.com
www.dekorium.pl

Description of the contract
Hurtownia ﬁran i tkanin dekoracyjnych Dekorium.pl posiada w ciągłej sprzedaży
gładkie materiały na ﬁrany. Najbardziej popularną ﬁraną gładką jest woal, jest to
jednolita tkanina uniwersalna, która posiada niską cenę. Woal jest wybierany
zarówno do mieszkań prywatnych, jak i biur, urzędów czy hoteli. Posiadamy w
ofercie woal w wysokości do 330cm, w kolorach białym i kremowym, także z
atestami trudnopalności. Oferowany w hurcie woal jest produkcji chińskiej, polskiej
lub tureckiej. Kolejnym punktem w naszej ofercie jest sable i markizeta, bardzo
popularna tkanina na ﬁrany. Posiada charakterystyczny wzór, występuje w wersji z
połyskiem jak i matowej. Często poszukiwanym produktem są różnego rodzaju siatki,
o różnej gramaturze, gęstości i wielkości oczek. Mogą one posiadać delikatny deseń
typu kreski lub deszczyk. Nasza oferta obejmuje też hurt ﬁrany etamina i nazli, to
delikatnie prążkowane tkaniny na ﬁrany. Szeroką grupę ﬁran stanowią tkaniny typu
natural, tła o naturalnej strukturze i wzorze. Są to często tkaniny z grupy Easy Care łatwe w pielęgnacji i użytkowaniu w warunkach domowych. W naszej ofercie
hurtowej ﬁran nie mogło także zabraknąć tkanin typu krepa oraz batyst. Oferowane
ﬁrany gładkie występują w podstawowym kolorze białym, ale także w kolorach
kremowym, caﬀee latte, beżowym czy szarym. Modne są ostatnio dodatki w postaci
kolorowych cekinów czy złotych lub srebrnych dodatków. Firany z naszej oferty
hurtowej to tkaniny wysokiej jakości, w pierwszym gatunku. Pochodzą od
producentów o uznanej renomie z Turcji, Chin czy Polski. Proponujemy sprzedaż
ﬁran w opcji hurt - czyli sprzedaż w belkach, najczęściej belki zaczynają się od 20
metrów bieżących.
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CPV
Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials

Attachments
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Oﬀer type
Sell

Time limit for receipt of oﬀers
30.04.2022

Valid from
01.11.2021

Industries
Tekstylia
Pozostałe tekstylia

Purchasers from abroad
NO
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