Dane aktualne na dzień: 12-06-2021 13:00

Link do produktu: https://www.mikatextiles.com/kanarkowa-zolc-tkanina-zakardowa-kwiecista-p-9080.html

Kanarkowa żółć, tkanina
żakardowa, kwiecista
Cena

42,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

21292

Opis produktu
Tkaniny żakardowe cechują się wieloformatowymi, często wielobarwnymi wzorami. Cechuje się on wytrzymałą strukturą,
można go prać i pracować. W skład najcześciej wchodzi bawełna oraz poliester.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Żółty
Szerokość materiału: 121cm – 150cm
Zastosowanie: Do dekoracji wnętrz , Sukienki / Spódnice , Marynarki / Płaszcze

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 żakardowe
To piękne tkaniny charakteryzujące się zróżnicowanym, niezwykle bogatym wzornictwem
i kolorystyką. Interesujący design to zasługa wytwarzania tkanin na krosnach z
mechanizmem żakarda, od którego wzięły też swoją nazwę.
Tkaniny żakardowe wytwarzane są z naturalnych przędz bawełnianych, wełnianych i
jedwabnych, wzbogaconych wiskozą i poliestrem. Dzięki domieszkom wiskozy są bardziej
podatne na procesy farbowania i mają niezwykle intensywne kolory, z kolei poliester
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sprawia, że materiały te są bardzo wytrzymałe na rozciąganie i tarcie oraz
promieniowanie UV, dzięki czemu nie tracą głębi swoich barw nawet po wielu latach.
Tkaniny żakardowe cechuje mała higroskopijność, dzięki której są one odporne na plamy i
zabrudzenia. Żakardy są praktyczne w utrzymaniu czystości i proste w konserwacji,
wszystkie te cechy w połączeniu z cudownym, wielobarwnym wzornictwem, sprawiają, że
materiały te mają szerokie zastosowanie w produkcji różnego rodzaju tekstyliów
domowych, zasłon, firan, obrusów, poszewek i narzut. Tkaniny żakardowe to praktyczne i
piękne tkaniny obiciowe oraz dekoracyjne, doceniane przez projektantów na całym
świecie
Oferujemy Państwu duży wybór tkanin żakardowych, zarówno jednobarwnych, jak i
wielobarwnych, wieloosnowowych i wielowątkowych, o ciekawych wzorach z wieloma
elementami, wykonanych splotami zasadniczymi, od sprawdzonych, zagranicznych
producentów.
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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