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Tkanina wiskoza czarne
kwadraty na beżowym tle
Cena

31,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

21251

Opis produktu
Tkanina wiskozowa, o ślicznym wzorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Biel
Szerokość materiału: 121cm – 150cm
Zastosowanie: Bluzki / Koszule , 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 wiskozowe
To materiały sztuczne, pochodzenia naturalnego, którym w zależności od rodzaju obróbki,
jakiej zostaną poddane w procesie produkcji, można nadać różnych właściwości. Tkaniny
wiskozowe są bardzo higieniczne i antyseptyczne.
Wiskoza zapewnia dobrą cyrkulację powietrza, taką jak w przypadku bawełny, z kolei w
dotyku przypomina jedwab, jest jednak tańsza.
Wiskoza jest materiałem, który dobrze chłonie wilgoć, przez co jest idealna do produkcji

wygenerowano w programie shopGold

odzieży letniej. Tkanina ta ze względu na to, że ma śliską powierzchnię i doskonale
sprawdza się w roli podszewek, używana jest również w produkcji odzieży na sezon
jesienno-zimowy.
Tkaniny wiskozowe mają bardzo dobre właściwości farbujące, co oznacza, że w procesie
produkcji łatwo je farbować i uzyskać dowolny, intensywny kolor, który nie traci swojej
głębi nawet w wyniku długiego użytkowania.
Oferujemy szeroki wybór doskonałej jakości tkanin wiskozowych, o pięknych kolorach,
prosto od najlepszych, zagranicznych producentów.
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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