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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
MG Firma Usługowo-Handlowa Mariusz Giwerski
67-100 Nowa Sól,
Szarych Szeregów 1 12,
Polska
Osoba kontaktowa
Mariusz Giwierski
biuro@punkttapicerski.pl
Tel: 530 515 512
www.punkttapicerski.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Punkt Tapicerski oferuje tkaniny meblowe w szerokim asortymencie, znane także
jako materiały obiciowe. Tkaniny meblowe nadają drugie życie używanym meblom i
dodają im bardziej wyrazistego charakteru. Wykorzystywany przez nas materiał
tapicerski charakteryzuje się najwyższą jakością i wytrzymałością. Tkanina obiciowa
doskonale sprawdza się przy renowacji mebli. Również używana jest przy produkcji
różnego rodzaju mebli wypoczynkowych, takich jak kanapy, narożniki, fotele i pufy.

Informacje uzupełniające
W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Eleganckie tkaniny tapicerskie w
stonowanych lub bardziej szalonych kolorach, tkaninę plecionkę, skaje, materiały
pikowane, eko skórę, a także tkaniny obiciowe ze zwierzęcym lub kwiatowym
motywem. Tak szeroki asortyment sprawia, że z powodzeniem można dopasować
tkaninę meblową do każdego wnętrza. Nasze tkaniny obiciowe wkomponują się
zarówno w eleganckie i luksusowe wnętrza, jak i w nieco bardziej szalone
pomieszczenia w stylu boho, vintage czy retro. Oferowane przez nas tkaniny
obiciowe wyróżniają się nie tylko wyglądem, ale i wytrzymałością. Dzięki temu
meble obite naszymi tkaninami są niezwykle trwałe i odporne na zabrudzenia,
zniszczenia i upływ czasu. Staranność wykonania powoduje, że tkaniny obiciowe
pozostają w doskonałym stanie przez długie lata. Naszym tkaninom meblowym nie
są straszne zwariowane zabawy dzieci i zwierząt domowych. Ogromną zaletą
materiału tapicerskiego jest łatwość utrzymania go w czystości i odporność na
płowienie i blaknięcie. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu najlepszych gatunkowo
surowców. Naturalne surowce jakie wykorzystujemy to między innymi len i bawełna.
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Z syntetycznych tworzyw wybieramy głównie poliuretan i polichlorek winylu, które
stanowią jeden z podstawowych składników popularnej eko skóry. Z innych znanych
i lubianych syntetycznych materiałów można wyróżniać chociażby skaj, dermę,
welur, plusz i sztuczny zamsz. Polecamy nie tylko tapicerski materiał obiciowy do
mebli, ale także dekoracyjne tkaniny na poduszki.

CPV
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
Tkaniny włókiennicze i podobne
Tkaniny tkane
Tkaniny tapicerskie
Tkaniny tapicerskie
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Typ oferty
Sprzedaż

Termin składania ofert
04.02.2020

Ważna od
08.08.2019

Branże
Tekstylia
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Nabywcy poza granicami kraju
NIE
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