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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
Dekorium.pl to hurtownia tkanin zasłonowych, która mieści się w Łodzi, natomiast
obszar działania skupia się na sprzedaży internetowej. Na stronie ﬁrmy można
składać zamówienia hurtowe na tkaniny dekoracyjne - ﬁrany, tkaniny zasłonowe czy
tkaniny obiciowe. W asortymencie hurtowni Dekorium.pl znaleźć można około 6000
tkanin i akcesoriów w hurtowych, niskich cenach. Dużą część stanowią tkaniny
zasłonowe. Hurtownia tkanin zasłonowych Dekorium.pl oferuje w sprzedaży
materiały zasłonowe gładkie , tkaniny drukowane oraz żakardowe. Wśród zasłon
gładkich (jednokolorowych) na uwagę zasługują przede wszystkim modne w
ostatnim czasie zasłony welurowe. Nasze tkaniny welurowe Enjoy, Swing, Velvet
Amore, Velvi i Velluto o szerokości 150cm posiadają aksamitny 'meszek', występują
w ciekawej palecie kolorów. Popularnością cieszą się też tkaniny zasłonowe o
szerokości 280cm - Malaga, EFE oraz Blackout Uni. Z tkanin strukturalnych polecamy
naszym klientom Oxford Uni, Roma, Dublin, Dimout, Korin - wszystkie posiadają
delikatny wzór. Kolejny dział produktów to drukowane tkaniny na zasłony lub
obiciowe. Są to tkaniny z nadrukiem cyfrowym w szerokości 150cm lub
sublimacyjnym 'mokrym' o szerokości 280cm. Tkaniny zasłonowe drukowane
wyróżnia przede wszystkim duża liczba dostępnych wzorów nadruków, która zbliża
się do 500. Każdy wzór nadruku występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Wśród
popularnych wzorów roślinnych znajdują się kwiaty, tropikalne liście (monstery,
bananowce, palmy), gałązki czy nawet las. Wśród wzorów zwierzęcych pojawiają się
kolibry, papugi, motyle. Wzory geometryczne to m.in. sześciany, trójkąty, pasy,
kratki, prostokąty czy koła. W bazie wzorów zasłon pojawia się też spora grupa
wzorów abstrakcyjnych, a także wzorów młodzieżowych i do pokoju dziecka. Na czas
świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy przygotowano też specjalne wzory
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świąteczne. Jest też grupa wzorów przeznaczonych do kuchni, m.in. z motywem
lawendy czy kawy, są to wzory zarówno na zasłony jak i na obrusy. Jeśli chodzi o
tkaniny zasłonowe, na których drukuje się wzory to jest ich około 20 do wyboru,
m.in. Oxford, Blackout, Velvet, Velluto, New York, Panama plamoodporna, Niagara,
Celtic, Dublin, Satinet, Luna czy żakardowa tkanina J-JP. Wszystkie podkłady do
druku cechują się inną strukturą oraz gramaturą, aby zapewnić klientom szeroki
wybór ﬁnalnego produktu. Biorąc pod uwagę ilość wzorów, kolorów i podkładów do
druku uzyskujemy niemal nieograniczoną ilość tkanin zasłonowych. Ostatnią grupą
są żakardowe tkaniny zasłonowe. To stosunkowo nieliczna grupa tkanin, cechuje się
przeważnie większą grubością oraz klasycznym wzornictwem. Wszystkie tkaniny
zasłonowe w ofercie Dekorium.pl cechuje wysoka jakość wykonania. Tkaniny te
pochodzą od uznanych polskich producentów, a także z Azji i Europy. Sprzedaż
tkanin zasłonowych prowadzona jest w hurcie, co oznacza że zamówienia hurtowe
przyjmowane są od ilości około 20 mb.

CPV
Woven fabrics
Special fabrics
Knitted or crocheted fabrics
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Valid from
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Industries
Tekstylia
Pozostałe tekstylia

Purchasers from abroad
NO

5

