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OFERTA HANDLOWA
Jesteśmy Firmą Produkcyjno-Handlową działającą nieprzerwanie od 1998 roku w branży
meblarskiej.
Nasze towary dostarczane są głównie do fabryk produkujących meble tapicerowane.
Specjalizujemy się w produkcji takich wypełnień jak:
1. Frytki z pianki poliuretanowe PU:
• frytka PU F2 kolorowa
• frytka PU F2 biała
• frytka PU F2 trudnopalna
• frytka PU F2 z pianki visco
2. Włókna poliestrowe HCS i trudnopalne:
• kulka z włókna poliestrowego HCS 7den/32mm
• kulka z włókna poliestrowego HC 7den/32mm trudnopalna
• kulka z włókna poliestrowego HC 15den/64mm trudnopalna
• kulka z włókna poliestrowego regenerowanego
• włókno poliestrowe HCS 7den/32mm
3. MIX-y z frytki PU oraz kulki HCS w proporcjach, np.:
• MIX 50% frytki PU F2/50% kulki HCS
• MIX 60% frytki PU F2/40% kulki HCS
• MIX 70% frytki PU F2/30% kulki HSC
Frytka PU zastosowana w MIX-e może być w kolorze białych, lub mieszanka kolorów
pastelowych.
Wykonujemy również MIX-y z frytki PU, kulki HCS oraz pierza w innych proporcjach na
indywidualne zamówienie klienta.
4. Poduszki tapicerskie dla przemysłu meblowego oraz przemysłu pościelowego.
Poduszki szyjemy z tkaniny bawełnianej, pierzoochronnej, wigofilu. Materiał występuje w
różnej gramaturze.
Wypełnienia stosowane do poduszek to: frytka PU, kulka HCS, pierze, oraz MIX-y z
wymienionych surowców.
Szycie poduszek odbywa się wg zamówienia i wzorów dostarczonych w formie rysunków
przez klienta.

W 2015 roku poszerzyliśmy ofertę o dodatkowe wyroby:
5. Kształtki i formatki z pianki poliuretanowej dla przemysłu meblowego.
Produkcja wg indywidualnych zamówień klienta po przedstawieniu wzorów w formie
rysunków.
6. Standardowe płyty z pianki poliuretanowej o gęstości od 14 – 35 kg/m3,
7. Standardowe płyty z pianek wysokoelastycznych HR o gęstości od 20 – 50 kg/m3
8. Płyty niewymiarowe z pianek o szerokościach od 20 – 2200 mm
9. Materace z pianki poliuretanowej o gęstości od T21 do T35 z elementami pianki VISCO i
pianki wysokoelastycznej.
Wymiary materacy piankowych:
• 90 cm x 200 cm x 15 cm
• 140 cm x 200 cm x 15 cm
• 160 cm x 200 cm x 15 cm
Realizujemy również indywidualne zamówienia klientów.
10. Frytka PU F1 biała/kolor w gatunku I.
Frytka ta charakteryzuje się regularnym kształtem, co powoduje zwiększenie sprężystości i
puszystości wyrobu. Na indywidualne zamówienie klienta produkuje się ją w wybranym kolorze i
gęstości pianki.

W/w towary powstają z najlepszych gatunkowo i certyfikowanych (Öko-Tex Standard 100,
Intertek) materiałów produkowanych w Polsce i na świecie.
Nieprzerwanie od prawie 20 lat utrzymujemy poziom naszych wypełnień na najwyższym
poziomie.
Towary (frytka pu, kulka HCS, włókna) pakowane są w worki pe, których waga waha się pomiędzy
15-25 kg.
Towar dostarczamy także własnymi środkami transportu.

