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Drodzy Klienci,
proponujemy absolutną nowość –
żakardowe, tkane taśmy ozdobne,
które mają szerokie zastosowanie
zarówno w  nowoczesnym, jak i
stylowym wnętrzu. Są uniwersalne,
można zatem wykorzystać je do
zdobienia różnych produktów
tekstylnych tj. zasłony, poduchy,
bieżniki, abażury czy meble
tapicerowane.
Taśmy są miękkie, ładnie się
układają, a ich lewa strona jest
laminowana co znacznie ułatwia
szycie.
 
Mamy nadzieję, że z przyjemnością
skorzystacie Państwo z naszej
wyjątkowej oferty.
 
Z poważaniem
apolla.pl
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Taśmy produkowane są z wysokiej jakości przędzy,  zgodnie z międzynarodowymi standardami dotyczącymi niepalności, prania i
odporności.
Cechy produktu:
- 100% poliester
- tkany żakard
- laminowana lewa strona
- uniwersalność
Kolory produktów na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od oryginału. Proponujemy umówić się na spotkanie z naszym
przedstawicielem i zobaczyć produkty na żywo.
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kontakt:
tel. 507 489 619, 
       530 690 712
mail: sklep@apolla.pl
 
 
 
 
 

 

 

 


