Akcesoria dla stołu
Obrusy plamoodporne , skirtingii

W Państwa ręce oddajemy katalog produktów ,które są dostępne na naszej ofercie .
Każda z pozycji jest przez nas przygotowywana według zamówienia klienta ,w oparciu o potrzeby klienta .
Obrusy plamoodporne są uszyte na konkretny wymiar ,począwszy od obrusów kwadratowych , prostokątnych , po
bardzo nietypowe rozmiary aż po obrusy okrągłe .
W ofercie dostępne jest kila rodzajów tkanin ,w różnych szerokościach i kolorach .
Zapraszamy do współpracy osoby i firmy , które pracują w gastronomii , przy meblach ,marketingu i zajmują się
Wszystkie nasze produkty są Polskie . Współpracując z Nami współpracujesz z 100% Polską firmą .
Pracując w tej branży 10 lat zoptymalizowaliśmy nasze zaplecze tkaninowe , park maszynowy , kroje i wzory . Nasze
bogate doświadczenie pozwoliło na zbudowanie stabilnej pozycji na rynku .
Zapraszamy do współpracy
Personel
www.pokrowiec.com

`.

Obrus Plamoodporny - tkanina MPO
Wykończenie boku obrusa
Tkanina MPO . Jest jednobarwna , gładka , bez
wzorów .
Jest bardzo wytrzymała i płyny utrzymują się
na niej jak rtęć . Nie przepływa przez tkaninę .
Obrusy są przygotowane na rozmiar .
Tkanina ma szerokość do 160 cm i 270 cm .
Dzięki tym szerokościom możemy
przygotować obrusy okrągłe.

Na zakład

Obrusy są przygotowane według potrzebnego
rozmiaru .

Kolory tkaniny MPO

Overlock

Lamówka

Obrus Plamoodporny - tkanina GAL
Wykończenie boku obrusa

Na zakład

Overlock
Tkanina GAL . Jest jednobarwna ,bez wzorów , ba charakterystyczną fakturę
Jest bardzo wytrzymała i płyny utrzymują się na niej jak rtęć . Nie przepływa przez tkaninę .
Obrusy są przygotowane na rozmiar . Tkanina ma szerokość do 160 cm
Obrusy szyjemy w kolorze Śnieżna biel
Ciepły ecry
Obrusy są przygotowane według potrzebnego rozmiaru .
Lamówka

BANKIETÓWKI
W naszej ofercie posiadamy serwetki do wycierania twarzy
tzw. bankietówki . Dostępne są z różnych rozmiarach i
tkaninach. Najpopularniejszą jest serwetka bankietówka z
bawełny. Bawełnianą serwetkę można wykrochmalić . Jest
to bardzo przydatny i estetyczny przyrząd w każdej
restauracji ,domu weselnym i hotelu .
Na serwetce możemy wyhaftować dowolny wzór
Serwetka Bankietówka wykonana jest z tkaniny Bawełna
-gramatura 245g Rozmiary bankietówek w cm jakie możemy
przygotować
35 x 35 40 x 40 45 x 45
Wszystkie serwetki mają obszyte boki

Wykończenie boku

Na zakład

Kontakt :
STUDIO FIRAN “LU-AN”
ul..Sikorskiego 120 18-400 Łomża
Tel:(0 50)70 42 014
Tel:(0 86 )21 69 146
email - studiofiran@studiofiran.bho.pl
email - studio.firan@gmail.com
Gadu Gadu - 8388246
SKYPE - studiofiran

