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Link do produktu: https://www.mikatextiles.com/tkanina-dziecieca-duze-gwiazdki-p-13547.html

Tkanina dziecięca duże
gwiazdki
Cena

25,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

91

Opis produktu
Tkanina dziecięca bawełna duże gwiazdki
Wysokiej jakości tkanina bawełniana, o składzie 95% bawełna , oraz 5% elastan. Szerokość – 150 cm.
Tkanina jest delikatna dla skóry, znajduje zastosowanie zarówno jako tkanina dziecięca, dekoracyjna lub w szyciu akcesoriów.

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

Pochodzenie i jakość
Tkaniny bawełniane to materiały produkowane z naturalnych włókien, wyjątkowo
miękkie w dotyku, przewiewne i wygodne zarówno w zakładaniu, jak i samym noszeniu.
Bawełna ma szerokie zastosowanie w przemyśle odzieżowym, meblowym oraz
dekoratorskim.
Tkaniny bawełniane są często wzbogacane domieszkami innych włókien w celu zmienienia
ich pierwotnych właściwości. Tak na przykład spotkamy bawełnę wzbogaconą elastanem,
by ta była bardziej sprężysta i mniej się gniotła, lycrą, aby była bardziej rozciągliwa lub
wiskozą, by materiał był bardziej odporny na uszkodzenia.

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
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codzień można obejrzeć w sklepie stacjonarnym - znajduje się tam ponad 1500 wzorów
tkanin i dzianin, które są na bieżąco uzupełniane o nowe kolekcje.
Tkaniny bawełniane to materiały pochodzenia naturalnego, roślinnego. Bawełna jest
miękka i wygodna w noszeniu, bardzo przewiewna. Czysta bawełna dość mocno się
gniecie, z dodatkiem elastanu lub włókien sztucznych - mniej. Może być merceryzowana,
przez co uzyskuje ładny połysk.
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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