


Tkaniny naszej produkcji idealnie nadają się na pościele, kocyki, 
otulacze, zabawki oraz akcesoria dziecięce. Druk cyfrowy sprawia, 
iż barwnik przenika do struktury tkaniny, dzięki czemu kolor jest 
trwały a zadruk niewyczuwalny w dotyku. Dzięki dodatkowemu 
zmiękczaniu w procesie wykończenia tkaniny są miłe w dotyku.

Skład: 100% bawełna
Gramatura: 153g/m2 
Szerokość belki: 158cm

CENA 10-30m  /  30-60m  /    >60m  / mix >40m
24,90zł /   21,90zł  / 19,90zł  /      22,90złnetto/mb

Tkaniny



Dresówka w naszej ofercie idealnie nadaje się na bluzy, spodnie 
czy czapki. Domieszka elastanu zapewnia sprężystość a zwarta 
struktura chroni przed trwałym rozciąganiem choćby w praniu.
Tak jak wszystkie nasze tkaniny, również dzianiny są drukowane 
cyfrowo oraz wykończone z dodatkowym zmiękczeniem.

Skład: 94% bawełna / 6% elastan
Gramatura: 270g/m2 
Szerokość belki: 160cm

CENA 10-30m  /    >30m  / mix >30m
33,90zł  /  31,90zł /      32,90złnetto/mb

Dzianina dres



Seria dzianin idealna na koszulki, letnie sukienki oraz t-shirty. 
Ten sam skład oraz proces wykończenia, choć oczywiście niższa 
gramatura zapewniają naszym dzianinom jersey analogiczne 
właściwości jak w przypadku dresówek.

Skład: 94% bawełna / 6% elastan
Gramatura: 170g/m2
Szerokość belki: 180cm

CENA 10-30m   /    >30m  / mix >30m
28,50zł  /  26,90zł /      27,90złnetto/mb

Jersey



Delikatna w dotyku, lejąca i jedwabiście miękka, tkanina 
bambusowa idealnie nadaje się na otulacze i kocyki. Nie gniecie 
się nawet przy wielokrotnym użytkowaniu. W cieplejsze dni 
chroni przed słońcem pozostawiając przyjemne poczucie chłodu 
i nie powodując przegrzania.

Skład: 100% wiskoza bambus
Gramatura: 180g/m2 
Szerokość belki: 158cm

CENA 10-30m  /    >30m  / mix >30m
33,90zł /  30,90zł /      31,90złnetto/mb

Bambus



monogram

szopy b&w

Wzory

king of naps

Tkaniny / Dzianiny / Bambus

cars ‘n the city hexa forest

aztec

wróżki tęczowe jednorożce

dino b&w

koty b&wstrzały

ptaki balony

sleepy eyes

łapacze snów

konie folk

święta b&wholiday cheer

it’s raining foxes

kwiaty różkwiaty mięta



jeżyki

jeżyki

 śpiące owieczki

bunny race

łabędzie

best kid ever

baletnicefox jazz

balleriny

pandy z bambusem

podhalany

chmurki patchwork

jednorożce

chmurki patchwork woof!

jednorożcewiking łapacze snów

śpiące owieczki róż

dino

dino

wróżki

best kid ever

forest



kolekcja wróżki

Panele bawełna

netto/szt

 50x50cm           8zł (10-40 szt)  /    7zł (>40 szt)

75x100cm        16zł (30-60 szt)  /  15zł (>60 szt)

100x135cm        34zł (10-30 szt)  /  32zł (>30 szt)

CENA

Ta sama, najwyższej jakości tkanina również w postaci paneli 
poduszkowych oraz kocykowych. Gotowe pod wymiar małych i 
dużych kocyków oraz pościeli.

Skład: 100% bawełna
Gramatura: 153g/m2 
Szerokość belki: 158cm



kolekcja wróżki

kolekcja bunny race

baletnice

panda z lizakiem

kolekcja panda z bambusem

buldog akwarela panda róż

Kocykowe
75x100cm / 100x135cm



bunny race

hexa królik

forest

wróżki

łabędzie

dino granat

panda róż

cars ’n the city

miś romby

holiday cheer

cyrk

hexa lis

baletnice

wikingwróżki

dino

woof!

panda z bambusem

tęczowe jednorożce

sleepy eyes

king of naps

Poduszkowe
50x50cm
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