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PEONY VELVET
Width: 150cm

100% polyester 
Weight: 300 g/m2
Martindale: 90.000

Col. 45 blue

Col. 65 rose

Peony velvet to aksamitna, 

miękka w dotyku, pięknie układająca
się tkanina zasłonowo-obiciowo-
-dekoracyjna, o  kwiatowym 
wzorze (peonia), o bardzo wysokich 
parametrach ścieralności (90.000 cykli), 
dzięki czemu fotele i sofy będą 
wyjątkowo trwałe.
Kwiaty na prezentowanych zasłonach 
wyglądają jak żywe.



LUPI
Width: 280cm

60-80% cotton, 20-40% polyester 
Weight: 300 g/m2
Martindale: 90.000

Kolekcja Lupi to grupa tkanin gobelinowych o szerokości 280cm,

o przepięknych wzorach zarówno kwiatowych jak i geometrycznych.
Można z nich wykonać poduszki dekoracyjne, torby, torebki, obrusy, zasłony, a także różne 
prace tapicerskie.



MONDO / SVET
Height: 280 cm

70% polyester, 30% cotton 
Weight: 167 g/m2
Martindale: 50.000

SvetMondo B Mondo D

Kolekcja 
dziecięca

Kolekcja dziecięca Mondo / Svet to miękkie i delikatne tkaniny, które 

przeznaczone są do dekoracji wnętrz naszych ukochanych pociech.
Można z nich wykonać zasłony, rolety rzymskie, poduszki, narzuty

na łóżka, czy pościel.
Wzory kontynentów są
odpowiednie zarówno dla
pokoju chłopca jak 
i dziewczynki.



DOLLY
Width: 140 cm

TWIST
Width: 140 cm

100% polyester
Weight: 900g/m2
Martindale: 60.000

Dolly (gładka) i Twist (pasy) to gruba, ciepła tkanina typu boucle.

Znajduje zastosowanie w obiciach mebli, kanap, foteli, krzeseł, ale też poduszek dekoracyjnych.
Wykorzystuje się ją nie tylko w nowoczesnych meblach. 
Pięknie również wygląda na meblach klasycznych w surowym drewnie.

Dolly

Twist



BLACK & WHITE II
Width: 140 cm

51% viscose, 49% polyester
Weight: 703 g/m2
Martindale: 35.000

Black & White II to czarno-biała kolekcja 

tkanin obiciowo-dekoracyjnych 
wykonanych z wysokogatunkowego, 
mięsistego weluru. 

Dzięki wiskozie, której w składzie jest 
aż 43 %, tkanina jest wyjątkowo miękka 
i dobrze się układa.

Fotele w niej wykonane, a w szczególności 
motyw zebry (kol. 3) wyglądają zjawiskowo, 
a dodatki dekoracyjne w postaci poduszek, 
narzut czy bieżników uzupełnią i podkreślą 
charakter wnętrza.



BACH / BEETHOVEN / CHOPIN / MOZART / VIVALDI
Width: 160 cm

100% polyester
Weight: 208g/m2
Martindale: 20.000

Kolekcja Bach / Beethoven / Chopin / Mozart / Vivaldi to zestaw 

klasycznych tkanin zasłonowo-obiciowo-dekoracyjnych na satynowym 
podkładzie, przypominający jedwab.
Szczególną uwagę zwraca na siebie Bach (piękne pasy) oraz
Beethoven (ornament).



CORVUS
Width: 140 cm

100% polyester
Weight: 536g/m2
Martindale: 70.000

Corvus to wysokogatunkowy prążkowany welur, 

posiadający bardzo szeroką gamę kolorystyczną, 
która pięknie opalizuje, a mianowicie w zależności 
od kąta widzenia zmienia barwę.
Tkanina jest bardzo miękka i miła w dotyku, niejeden
mebel wykonany w tej tkaninie będzie wyglądał 
zjawiskowo, a wysokie parametry ścieralności sprawią, 
iż będzie on bardzo trwały.



DELUXE
Width: 140 cm

100% polyester
Weight: 393g/m2
Martindale: 60.000

Deluxe to tkanina o wyjątkowym blasku, pięknie

mieniąca się i współgrająca ze światłem.
W kolekcji znajdują się zarówno stonowane kolory 
jak również takie, które sprawią, iż meble w niej wykonane
będą głównym eksponatem rzucającym się w oczy w salonie,
przedpokoju, czy jadalni. Również bardzo dobrze 
sprawdzi się na zasłonach, gdyż tkanina jest bardzo miękka 
i dobrze układająca się.



FIORENTINA
Width: 140 cm

22% polyester, 74% viscose, 
4% metalic
Weight: 557g/m2
Martindale: 30.000

Fiorentina to wyjątkowa kolekcja tkanin z kwiatowym haftem 

na satynowym podkładzie. Jej wyjątkowość tkwi w składzie, 
a mianowicie aż 74% to wiskoza, która sprawia, że tkanina jest 
miękka, delikatna i miła w dotyku, a jednocześnie dzięki 
dodatkom srebrnej lub złotej nitki, dodaje jej subtelności i szyku.



LEYLA
Width: 142 cm

38% viscose, 62% polyester
Weight: 270g/m2
Martindale: 30.000

navy

blue

brown

mint

Leyla to tkanina obiciowo-zasłonowo-dekoracyjna o pięknym klasycznym wzorze,

miękka w dotyku (w składzie 38% wiskozy), na ciekawym błyszczącym podkładzie.
Do wyboru: 4 kolory. Zasłony z niej wykonane zachwycą niejednego architekta
szukającego nieszablonowych rozwiązań dla klasycznych wnętrz. 



48% co, 36% vis, 16% li

Weight: 600g/m2
Martindale: 55.000

REGENT
Height: 280 cm

Regent to kolekcja tkanin naturalnych - wzorzystych. 

W składzie same naturalne włókna: bawełna, wiskoza i len.
Ciągle na topie, marokańska koniczyna, to wzór, który nie przeminie 
i zawsze będzie poszukiwany przez projektantów.
Duże grochy będą piękną ozdobą, a pasy zawsze i wszędzie modne.



OASIS
Height: 280 cm

14% pes, 34%co, 37% vis, 15% li

Weight: 495g/m2
Martindale: 55.000

Oasis to wzór klasyczny, ale też szerokie 

pasy na zasłony lub firany, a przede wszystkim 
rolety rzymskie oraz dodatki dekoracyjne 
w postaci poduszek, w stonowanych kolorach 
(beżu, szarości pudrowego różu).
Dzięki wysokim parametrom ścieralności, 
tkaniny również są dedykowane na obicia mebli.



40% co, 60% li

Weight: 289g/m2
Martindale: 18.000

UDINE
Height: 280 cm

Udine to kolorowa kolekcja tkanin idealna na 

ożywienie i nadanie wnętrzom energii i życia.
Tkaniny są naturalne (mieszanka bawełny i wiskozy),
miękkie i łatwo układające się.
Można je wykorzystać do dekoracji okna, jak również 
do tapicerowania mebli.



DUNIA
Height: 280 cm

14% pes, 34%co, 37% vis, 15% li

Weight: 495g/m2
Martindale: 55.000

Dunia to kolekcja tkanin o słynnym wzorze paisley.

Za główną inspirację do wymyślenia tego wzoru
uznaje się kształt migdała, mango, kropli deszczu.
Często sięgają po niego projektanci lubiący 
romansować ze stylem boho.
Tkanina jest naturalna (skład: bawełna, wiskoza i len).
Występuje w dwóch kolorach: amarant oraz niebieski.



80% pes, 20% li

Weight: 175g/m2

CORFU
Height: 300 cm

Corfu to tkanina, która może być zasłoną, ale 

również firaną, w zależności od tego, czy chcemy 
wpuścić do wnętrza mniej lub więcej światła.
Do wyboru: 3 kolory. Ale w kolekcji nie zabrakło
gładkiej tkaniny idealnie nadającej się zarówno 
na firanę / zasłonę, ale też roletę rzymską.



KOLEKCJA TKANIN NATURALNYCH
280 cm

5 katalogów tkanin naturalnych 

Lub 
1 książka OASIS ze wszystkimi powyższymi tkaninami 

REGENT OASIS UDINE DUNIA CORFU



MISS
Height: 295/300 cm

100% pes

Weight: 49 g/m2

Miss to ekskluzywna, lekka, miękka w dotyku, 

pięknie układająca się firanka.
Posiada delikatną, subtelną strukturę, która dodaje jej
elegancji i atrakcyjności.
Idealnie nadaje się również na delikatne rolety rzymskie.



JENNIFFER
Width: 295/300 cm

100% pes

Weight: 115g/m2

Jennifer to ekskluzywna, wysokiej jakości tafta, której

obecnie na rynku brakuje.
Tafta Jennifer jest wyjątkowo miękka, idealnie pasująca do podszywania 
jedwabnych i ekskluzywnych kolekcji.
W katalogu znajdują się najczęściej używane kolory nazwane jako „must be” 
w każdym salonie dekoracji okna.



ASPENDOS
Width: 295 cm

100% pes

Weight: 280g/m2

Aspendos to matowa, mięsista tkanina, bardzo

przyjemna w dotyku i dobrze układająca się.
Znajdzie zastosowanie zarówno na obicia mebli 
jak i dekorację okna.
Kolekcja posiada ciekawą naturalną strukturę,
a przy tym szeroką gamę kolorystyczną.



TR 310 BLACKOUT
Width: 310 cm

100% pes

Weight: 236g/m2

TR-310 Blackout to tkanina typu dimout (80% zaciemnienia).

Bardzo dużą zaletą tej tkaniny jest jej szerokość 310 cm
oraz bardzo korzystka cena.
Świetnie sprawdzi się jako podszewka zaciemniająca, ale również 
jako samodzielna zasłona.



100% pes

Weight: 236g/m2

DOUBLE FACE BLACKOUT
Width: 280 cm

Double Face Blackout to tkanina typu dimout,

wysokogatunkowa, w 80% zaciemniająca.
Jej oryginalnością jest to, iż tkanina jest 
dwukolorowa, to znaczy z jednej strony jest 
np. koloru czarnego,
a z drugiej strony koloru szarego (kol. 001).

To ciekawe rozwiązanie dla osób lubiących 
łączenia kolorów.

Poniżej znajdują się wszystkie mieszanki 
kolorystyczne dostępne w kolekcji.



Taśmy do firan i zasłon

Taśmy marszczące do firan i zasłon sprawiają, że firany i zasłony 

uzyskują interesujący i elegancki wygląd.
Pozwalają na stworzenie wyjątkowej aranżacji okien we wnętrzach.
Taśmy, które oferujemy są  najwyższej jakości (premium), a przy tym
w bardzo atrakcyjnych cenach.

W kolekcji znajdują się taśmy:
do rolet rzymskich i austriackich, taśmy typu wave, tunelowe, smok, 
ołówek, kielich, sztywnik do przelotek, plikowe i inne.

Taśmy są zróżnicowane pod kątem marszczenia (1:1,5, 1:2, 1:2,5, 1:3)
jak i szerokości (od 2cm do 20cm)



Taśmy do rolet rzymskich i austriackich



Taśmy smokowe



Taśmy smokowe c.d.



Taśmy ołówkowe



Taśmy ołówkowe c.d.



Taśmy falujące (typu wave)



Taśmy kielichowe



Taśma flamandzka (V-ka)



Taśma do dekoru / sztywnik do przelotek 



Taśmy tunelowe



Taśmy plikowe



Serdecznie zapraszam do składania zamówień 
na katalogi oraz tkaniny i taśmy nowej kolekcji  

wiosna-lato 2022

Z wyrazami szacunku,

Beata Hamrol
Dyrektor działu tkanin

Mobile: +48 690 016 841
E-mail: sales@rad-pol.com.pl

www.tkaninydekoracyjne.com.pl
www.rad-pol.com.pl
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