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Link do produktu: https://www.mikatextiles.com/klasyczna-bezowa-tkanina-p-8917.html

Klasyczna beżowa tkanina
Cena

39,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

21136

Opis produktu
Śliczna tkanina o mieszanym składzie. Struktura tkaniny pozwala na zastosowanie jej zarówno na bluzki, koszule, sukienki, jak
i spodnie, czy do dekoracji wnętrz.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Krem
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 o składzie mieszanym
Tkaniny o mieszanym składzie to materiały, które łączą w sobie najlepsze cechy różnych
włókien, które znajdziemy w ich składzie.
W skład tkanin mieszanych wchodzą przeważnie bawełna, len, alpaka, lycra, jedwab,
poliester i wiskoza, w różnych połączeniach i proporcjach. Materiały te łączą dużą
przewiewność oraz miękkość naturalnych włókien, oraz wyjątkową elastyczność i
wytrzymałość przędz sztucznych i syntetycznych, będąc materiałami na miarę XXI wieku.
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Tkaniny o mieszanym składzie to doskonałe rozwiązanie dla tych z Państwa, którzy chcą
obniżyć koszt zakupu materiałów, nie tracąc przy tym, na jakości materiałów.
Skład poszczególnych tkanin znajduje się w opisach, które na bieżąco uzupełniamy, aby
mieli Państwo dostęp do całkowitej specyfikacji materiałów dostępnych w naszym sklepie.
Jako hurtownia tkanin oraz sklep z materiałami, 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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