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Link do produktu: https://www.mikatextiles.com/granatowa-dekoracyjna-tkanina-koronkowa-p-13452.html

Granatowa, Dekoracyjna
Tkanina Koronkowa
Cena

125,90 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

2344

Kod producenta

15_23052

Typ

Bluzka

Opis produktu
Granatowa, Dekoracyjna Tkanina Koronkowa. Koronki, czyli ażurowe plecionki, tworzone z nici różnegorodzaju tj,
bawełnianych, lnianych, wiskozowych lub poliestrowych. Znajdują wiele zastosowań w ubiorach ślubnych, ludowych,
elementów wykończeniowych. W dekoracji wnętrz używane są natomiast jako firany lub okrycie stołu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Złoty
Szerokość materiału: 121cm – 150cm
Zastosowanie: Bluzki / Koszule , Do dekoracji wnętrz , Sukienki / Spódnice

Pochodzenie i jakość
Tkaniny dostępne w sklepie Mika, to materiały pochodzące z aktualnych kolekcji
wiodących producentów z Europy oraz Azji.
Nasze materiały w znacznej większości pochodzą z Włoch, znajdą się również pozycje
importowane z Niemiec, Holandii czy Indii.
Asortyment dostępny w sklepie internetowym, to tylko nieznaczna część tkanin, które na
codzień można obejrzeć w sklepie stacjonarnym - znajduje się tam ponad 1500 wzorów
tkanin i dzianin, które są na bieżąco uzupełniane o nowe kolekcje.
Tkaniny koronkowe
To ażurowe materiały, produkowane z przędz naturalnych, sztucznych oraz
syntetycznych. Znajdziemy koronki bawełniane, lniane, wiskozowe, poliestrowe i inne. W
zależności od tego, z jakiego włókna są tworzone, posiadają różne właściwości, łączy je
jedno, są ponadczasowe, piękne, subtelne i zmysłowe.
Koronki ze względu na swój niezwykle atrakcyjny wygląd znalazły szerokie zastosowanie
zarówno w produkcji odzieży, jak i tekstyliów domowych. Z koronek szyje się piękne

wygenerowano w programie shopGold

ubrania oraz ekskluzywną bieliznę.
W naszym sklepie znajdziecie ogromną kolekcję ślicznych tkanin koronkowych dobrej
jakości, którą cechuje bogata kolorystyka oraz duża różnorodność i gęstość dostępnych
wzorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci mieli dostęp do najwyższej jakości
materiałów, sprawnej obsługi, oraz najbardziej aktualnych kolekcji.
Nie wiesz jaki materiał jest odpowiedni dla Ciebie lub nie znalazłaś/eś go na stronie?
Zadzwoń lub napisz do nas, doradzimy Ci oraz wyślemy zdjęcia pozycji, które mogą Cie
interesować.
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