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Oferta Italvelluti Polska co roku wzbogaca się o nowości. Kluczowymi dla tegorocznej kolekcji pojęciami są faktura oraz bezpieczeństwo. Tkaniny wyróżniają się niebanalnymi fakturami o trójwymiarowym charakterze, dającymi ciekawe 
wrażenia dotykowe oraz wizualne. Bezpieczeństwo zapewnia innowacyjny system ochrony przed plamami Zero Spot oraz znakomite parametry użytkowe (np. odporność na ścieranie rzędu 70 tys. cykli Martindalè a) gwarantujące 
zgodność z najbardziej wymagającymi normami, dotyczącymi stosowania tkanin w obiektach kontraktowych.

Trójwymiarowa szachownica na Tkaninie Damina 
Daje niezwykle ciekawe efekTy wizualne

Tkanina zero spoT swoją nazwę zawDzięcza 
innowacyjnemu sysTemowi zabezpieczania Tkanin 

przeD zaplamieniem, kTóry iTalvelluTi zasTosowało 
w Tkaninach z Tegorocznej kolekcji Tkanina D.o.c. To wyszukany proDukT „100% maDe in iTaly” — pierwsza na rynku Tkanina, kTórej proces proDukcyjny jesT całkowicie 

moniTorowany poD wzglęDem zgoDności DyrekTywą europejską reach

magically To wyjąTkowa na polskim rynku Tkanina kompozyTowa 
(pianka pokryTa warsTwą DelikaTnej, bawełnianej saTyny), na kTórej wzór jesT wyTwarzany meToDą Tłoczenia

welur shanTal To Tkanina o moDnej, „głębokiej” fakTurze, 
pełnej świeTlisTych refleksów – DosTępny jesT w gamie liczącej 36 kolorów.

choć jesT barDzo DelikaTny w DoTyku, jego wyTrzymałość na ścieranie wynosi aż 100 Tys. cykli marTinDalè a.

ITALVELLUTI Polska sp. z o.o.

Brzezna 495

33-386 Podegrodzie

tel. fax 18/ 446 07 84

italvelluti@italvelluti.pl

www.italvelluti.pl

Od momentu swojego powstania w 1968 roku firma Italvelluti zdobyła znakomitą reputację zbudowaną dzięki utrzymaniu wysokich standardów jakości i zdolności do szybkiego przyswajania wszelkich osiągnięć technologicznych, 
przy równoczesnym zachowaniu ducha rzemiosła oraz bezpośredniego i spersonalizowanego stylu zarządzania. Jednym z kluczowych kierunków rozwoju Italvelluti jest tworzenie wyrafinowanych, nowoczesnych tekstyliów. Od ponad 
15 lat firma pracuje z największymi nazwiskami w dziedzinie projektowania tkanin – m.in. Mauro Lipparinim, Laurą Galleti, Claudio Nicollim. Italvelluti było pierwszą firmą, która  wypromowała pojęcie „kolekcji” w dziedzinie tkanin 
dekoracyjnych. Stale dba o jakość swoich wyrobów, ciągły postęp technologiczny oraz atrakcyjne, zgodne z aktualnymi światowymi trendami, wzornictwo. 

 Italvelluti Polska rozpoczęło działalność w 1999 roku. Obejmuje swoimi działaniami teren Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji, gdzie zaopatruje wielu czołowych producentów mebli, a także prowadzi sprzedaż detaliczną i współpracuje 
z wieloma salonami dekoratorskimi, projektantami wnętrz, architektami. Italvelluti Polska jest liderem na polskim rynku jeśli chodzi o jakość serwisu: firma ta jako pierwsza wprowadziła, będący dziś standardem wśród dostawców tkanin 
tapicerskich i dekoracyjnych, system sprzedaży tkanin na metry. Ponadto przedstawiciele handlowi firmy służą radą przy doborze tkanin z niezwykle szerokiej, liczącej ponad 2500 pozycji oferty. Co szczególnie interesujące Italvelluti 
proponuje swoim klientom wiele specjalistycznych, zaawansowanych technologicznie tkanin: odpornych na zabrudzenia, promieniowanie UV, ognioodpornych, spełniających wszelkie wymogi związane np. z wyposażeniem obiektów 
kontraktowych, obiektów służby zdrowia, użytkowaniem mebli na zewnątrz.

O tym, jak inspirujące dla architekta lub projektanta 
wnętrz może być bogactwo oferty Italvelluti można się 
przekonać odwiedzając np. łódzki hotel Andel’s, gdzie 
tkaniny z kolekcji Bolliwood posłużyły do przywołania 
klimatu tekstylnej manufaktury.

Tkaniny iTalvelluTi w aTrium hoTelu anDel̀ s przywołują swoją barwnością TeksTylną manufakTurę izreaela poznańskiego, kTóra niegDyś Tu Działała


