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Оптова та роздрібна торгівля швейною фурнітурою, нитками, прикладними матеріалами
пряжею, товарами для рукоділля, швейним обладнанням, обладнанням ВТО
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ВАТ “ПРЯДИЛЬНО-НИТКОВИЙ
КОМБІНАТ ім. С.М. КІРОВА” (Росія)

високоякісні швейні та в’язальні нитки, муліне
Комбінат, оснований в 1833 р., є найбільшим підприємством Росії з виробництва швейних ниток
та ниток для рукоділля. Відомою маркою «ПНК ім. Кирова» є нитки 45 ЛЛ, 44 ЛХ, «Муліне», «Ірис».
Асортимент всієї продукції нараховує понад 40 позицій. Покупцям щорічно пропонуємо 2–3
новинки. Продукція виготовлена згідно контролю, встановленого Системою Менеджменту Якості,
відповідає вимогам ISO 9001:2000 (сертифікована BVQI, сертифікат № 134394). Продукція комбінату має
чотири нагороди «Золотий знак якості» та має висновки СЕС в Україні.

НИТКИ ШВЕЙНІ 45 ЛЛ

Нитки для побутового споживання 200 м на бабіні та 20 шт. у пакунку. Призначені
для пошиття костюмних і пальтових тканин, спецодягу, шкіргалантереї, військового
спорядження.
Нитки ЛЛ (Лавсан — 100%) — армований сердечник з високоміцної, малоусадочної,
комплексної, лавсанової (поліефірної) нитки, обплетення з поліефірного
штапельного волокна.

ВИШИВАЛЬНІ НИТКИ “МУЛІНЕ”

Вишивальні нитки “муліне” виготовлені з довговолокнистої високоякісної
бавовни. Використання сучасних фарбників дозволяє зберегти колір нитки під час
довготривалої дії сонячного проміння. Мерсеризація надає ниткам муліне блиск,
яскравість кольорів, вони рівномірно та м’яко лягають на тканину, а також стійкі до
вологотеплової обробки. “Муліне” випускається в мотках по 20 м, пасмах по 300 г
та на конусах по 1,5 кг.

НАБОРИ ДЛЯ ВИШИВАННЯ І РУКОДІЛЛЯ “ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК”

До набору входять 7 моточків “муліне” в одній кольоровій гаммі від світлих до
темних відтінків. Набір складається з окремих поліпропіленових пакетів з прорізом
для підвішування.
В один пакет упаковуються 7 мотків вишивальних ниток “муліне” по 20 м різних
кольорів, але однієї кольорової гами.

НАБІР ДЛЯ ВИШИВАННЯ “ПЕТЕРБУРЖЕНКА”
Складається з 100 мотків
(100 кольорів) по 20 м
вишивальних ниток “муліне”
в пластиковій упаковці.

НАБІР НИТОК 40 ЛШ “РАДУГА”

Складається з 24 кольорів намоту 150 м в 3 складення.
Склад— штапельований лавсан 100%. Призначені
для пошиття виробів з тонких та середніх тканин
трикотажу. Набори “Радуга” — це приємний подарунок
для господарок в зручній упаковці!

НАБІР “В стиле ДЖИНС”

Набір армованих ниток 70ЛЛ “В стиле ДЖИНС” для
побутових швейних машин.
Набір нараховує 8 актуальних кольорів для відстрочки
джинсів. Склад 100% лавсан, намот 150 м.

НАБІР ДОРОЖНІЙ 45ЛЛ
Це зручне вирішення дрібних проблем!
Армовані.
Склад - 100% лавсан (поліефір).
Набір з 5 кольорів намот 100м. Голка.

ПРОПОНУЄМО ДЛЯ РОЗДРІБНИХ МАГАЗИНІВ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ
СТОЙКА
для ниток 45ЛЛ.		 СТЕНД для “муліне-12”
(20м), на 234 кольори.
Розміри, см: В/Ш/Г — 220/63/50.
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ПРЯЖА
для ручного та машинного в’язання
Виробництво ПНК орієнтований на високоякісний асортимент в’язальних ниток з натуральних
волокон. Мода диктує свої правила. Етнічні мотиви впевнено займають провідне місце в
показах моди. Дана тенденція пов’язана ще й з тим, що люди втомилися від синтетичних
матеріалів. Пряжа для ручного в’язання допоможе не тільки створити прекрасні речі,
реалізувати Ваш творчий потенціал, а й дасть можливість відчути себе комфортно протягом дня.

Найменування

Склад

Д о в - М а с а
ж и н а , пакунку,
м
г

Призначення

«ЛОТОС»

100%
мерсеризована
бавовна

250

100

Для ручного в’язання на спицях та гачком
–верхнього трикотажу, головних уборів,
сумок.

«НАРЦИСС»

100%
мерсеризована
бавовна

400

100

Для машинного та ручного в’язання на
спицях та гачком – верхнього трикотажу,
ажурних виробів, шалей, палантинів.

«РОМАШКА»

100%
мерсеризована
бавовна

320

75

«РОЗА»

100%
мерсеризована
бавовна

330

50

«ИРИС»

100%
мерсеризована
бавовна

150

25

«ВИОЛА»

30% льон,
40% віскози,
30% бавовна

150

25

«СНЕЖИНКА»

100% бавовна

230

25

Для ручного в’язання серветок, плетення
мережива. Фріволіте – серветки, комірці,
манжети.

«СНЕЖИНКА
СВЕРКАЮЩАЯ»

92% бавовна,
8% люрекс

120

25

Для ручного в’язання. Використовують для
ажурного мережива, в’язання палантитів,
шалей, серветок, скатертин, занавісок,
елементів декору тощо.

«ЛИЛИЯ»

100% бавовна

450

75

Для машинного та ручного в’язання на
спицях та гачком – верхнього трикотажу,
ажурних виробів, серветок, скатертин,
накидок для меблів.

«СИРЕНЬ»

100% бавовна

215

25

Для в’язання гачком – верхнього
трикотажу, мяких килимів. Для ремонту
панчішно-шкарпеточних виробів.

«ЦВЕТА МОДЫ»

100% бавовна

190

75

Для машинного та ручного в’язання на
спицях та гачком – верхнього трикотажу,
шалів, палантинів, шарфів.

«КУДЕЛЬНИЦА»

60% бавовна,
40% льон

500

100

Для машинного та ручного в’язання на
спицях та гачком – верхнього трикотажу.

Для машинного та ручного в’язання
на спицях та гачком верхнього трикотажу,
ажурних виробів, серветок, скатертин,
палантинів.

Для машинного та ручного в’язання на
спицях та гачком верхнього трикотажу,
ажурних ви-робів, серветок, скатертин,
покривал. Фріволіте – серветки, комірці,
манжети. Ручна вишивка картини,
скатертини, елементи декору.
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МУЛIНЕ

карта кольорів становить 496 відтінків
ПРЯДИЛЬНО-НИТКОВИЙ КОМБІНАТ ІМ. С.М. КІРОВА (Росія)
Нитки вишивальні “муліне” виготовлені з високоякісної мерсерізірованої бавовни. Подвійна
мерсеризація обумовлює їх блиск, а технологія фарбування гарантує світлостійкість. Карта кольрів
“муліне” складається з 496 кольорів. Довжина ниток “муліне” в мотку — 20 метрів, в упаковці — 25
шт. одного кольору.

Звертаємо Вашу увагу на можливу невідповідність кольорів під час друку.
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МУЛIНЕ

карта кольорів становить 496 відтінків
ПРЯДИЛЬНО-НИТКОВИЙ КОМБІНАТ ІМ. С.М. КІРОВА (Росія)

Звертаємо Вашу увагу на можливу невідповідність кольорів під час друку.
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ПРЯЖА
для ручного та машинного в’язання
ФАБРИКА “ПЕХОРСЬКИЙ ТЕКСТИЛЬ” (Росія)
Фабрику «Пехорський текстиль» було засновано у 1905 році. Сьогодні це один з провідних виробників
пряжі для ручного та машинного в’язання в Росії та за її межами. Зберігаючи сторічні традиції
виробництва, підприємство широко втілює сучасні технології, використовує новітнє обладнання, застосовує
високоякісну натуральну та ситетичну сировину, залучає висококваліфікованих спеціалістів, ретельно працює
над дизайном виробів, урізноманітнює види та кольорову гаму пряжі. Всі ці фактори роблять колекції «Пехорки»
справді унікальними, що можуть з легкістю задовольнити найвибагливіших митців.
Найменування

Склад

Довжина,
м

Маса
пакунку, г

Найменування

Склад

Довжина,
м

Маса
пакунку, г

Зимовий асортимент

Зимовий асортимент
акрил
“АКРИЛ”

“АКРИЛ”
секційне
пофарбування

“БИСЕРНАЯ”

“ДЕТСКАЯ
НОВИНКА”
“ДЕТСКАЯ
НОВИНКА”
секційне
пофарбування

“КРЕАТИВНАЯ”

“ПЕРУАНСКАЯ

АЛЬПАКА”

100% акрил

300

100

“КОНКУРЕНТНАЯ”

50% вовна,
50% акрил

250

100

100% акрил

300

100

“Кроссбред
Бразилии”

50% вовна
мериносова,
50% акрил

500

100

450

100

“МЕРИНОСОВАЯ”

50% вовна
мериносова,
50% акрил

200

100

200

50

“МОХЕР
ДЛЯ
ВАРЕЖЕК”

30% мохер,
70% акрил

520

100

200

50

“МУЛИНЕ
НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД”

50% вовна
мериносова,
50% акрил

100

100

240

50

“НАРОДНАЯ”

30% вовна,
70% акрил
високооб`ємний

220

100

150

50

“НОСОЧНАЯ”

50% вовна,
50% акрил

200

100

100% акрил
високооб`ємний

100% акрил
високооб`ємний

100% акрил
високооб`ємний

57% акрил,
13% нейлон,
17% віскоза,
13% лайкра

альпака
50% альпака,
50%
мериносова
вовна

верблюжа

“Верблюжья”

65% вовна
верблюжа,
35% акрил
високооб`ємний

600

100

“НОСОЧНЫЙ
УЗОР”

70% тонка вовна,
30% поліамід

210

50

“МОНГОЛЬСКИЙ
ВЕРБЛЮД”

50% вовна
верблюжа,
50% акрил
високооб`ємний

300

100

“ПЕРСПЕКТИВНАЯ”

50% вовна
мериносова,
50% акрил
високооб`ємний

270

100

“БРИЛЛИАНТОВАЯ”

40% тонка
вовна,
60% акрил

380

100

“Популярная”

45% акрил,

133

100

“ДЕТСКИЙ
КАПРИЗ”

50% вовна
мериносова,
50% фібра

225

50

пофарбування

50% вовна,
50% акрил

300

100

“ДЖИНСОВИЙ РЯД”

50% вовна
напівтонка,
50% акрил

250

100

“РОВНИЦА
“СКАНДИНАВСКАЯ”

50% вовна
напівтонка,
50% акрил

50

50

напіввовняна
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“РАДУЖНАЯ” секційне

50% вовна,
5% акрил
високооб`ємний

“ЗИМНЯЯ
ПРЕМЬЕРА”

50% вовна
мериносова,
50% акрил
високооб`ємний

150

100

“СЕЛЬСКИЙ
МОТИВ”

50% вовна,
50% акрил

400

100

“КАШЕМИРОВАЯ”

50% вовна
мериносова,
50% кашемір

200

50

“ТРИКОТАЖНАЯ
ОБЪЁМНАЯ”

50% вовна
мериносова,
50% акрил
високооб`ємний

780

100

Увага! Даний товар замовляється під ЗАМОВЛЕННЯ

ПРЯЖА
для ручного та машинного в’язання
Найменування

Склад

Довжина,
м

Маса
пакунку, г

Найменування

Склад

Довжина,
м

Маса
пакунку, г

Літній асортимент

Зимовий асортимент
“ШЕЛКОВИСТАЯ”

80% вовна
мериносова,
20% віскоза

225

100

“АЖУРНАЯ”

100% мерсеризована бавовна

280

50

“Шерсть с
акрилом”

50% вовна,
50% акрил

300

100

“БЕЛОЕ
КРУЖЕВО-1”
“БЕЛОЕ
КРУЖЕВО-2”

100% мерсеризована бавовна

475/
570

50

“АНГОРСКАЯ”

80% ангора,
20%

225

50

“ПРОХЛАДНАЯ”

50% бавовна,
50% віскоза

280

100

30% ангора,
70% акрил
високооб`ємний

300

100

“БЛЕСТЯЩЕЕ ЛЕТО”

95% мерсеризована бавовна,
5% люрекс

380

100

520

100

“ВЕСЕННЯЯ”

100% мерсеризована бавовна

250

100

390

50

“ВИСКОЗА
НАТУРАЛЬНАЯ”

100% віскоза

400

100

50

50

“ДЕКОРАТИВНАЯ”

80% бавовна,
20% віскоза

330

100

400

100

“ДЕТСКАЯ”

70% акрил,
25 % віскоза,
5% акрил
високооб`ємний

175

50

ангора

тонка вовна

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ”

“МОХЕРОВАЯ”

“ОРЕНБУРГСКАЯ”

30% мохер,

70% акрил
високооб`ємний

80% козиний
пух,
20% вовна
мериносова

“СЕВЕРНАЯ”

30% ангора,
30% вовна,
40% акрил
високооб`ємний

“АВСТРАЛИЙСКИЙ
МЕРИНОС”

95% мериносова
вовна,
5% акрил
високооб`ємний

вовна

95% вовна,

“Зимний
вариант”

5% акрил
високооб`ємний

100

100

“ДЕТСКИЙ
ХЛОПОК”

100% мерсеризована бавовна

330

100

“КОЗИЙ
ПУХ”

100% козиний
пух

250

50

“ВИНТАЖНАЯ”

100% мерсеризована бавовна

240

100

“ОВЕЧЬЯ
ШЕРСТЬ”

100% вовна

200

100

“ЖЕМЧУЖНАЯ”

50% бавовна,
50% віскоза

425

100

“ПЕХОРСКАЯ
ШАПКА”

85% вовна
мериносова,
15% акрил
високооб`ємний

200

100

“ЛЕН
ЦВЕТНОЙ”

100% льон

360

100

“СЕКРЕТ
УСПЕХА”

100% вовна

250

100

“нежная”

50% бавовна,
50% акрил

150

50

100% вовна

400

100

“РОМАНТИЧНАЯ”

100% мерсеризована бавовна

200

100

“ЭЛЕГАНТНАЯ”

100% вовна

250

100

“СТРЕЙЧЕВАЯ”

95% віскоза,
5% лайкра

250

50

“ЭЛИТНАЯ”

100% вовна

450

50

“УСПЕШНАЯ”

100% мерсеризована бавовнай

220

50

“ТЕПЛО И
УЮТ” та

секційне
пофарбування

мериносова

мериносова

Звертаємо Вашу увагу! Наявність товару уточнювати у відділу продажу.
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ПРЯЖА ТА ДОКЛАДИ
ДЛЯ ВАЛЯННЯ
Основні техніки валяння: мокре та сухе. Мокре валяння використовується для виготовлення іграшок, м’яких
ляльок, оригінальної біжутерії або об’ємних виробів. Сухе валяння (фелтінг) застосовується при виготовленні
сумок, головних уборів, шарфів, верхнього одягу, аксесуарів, іграшок, картин та пано. Для фелтінгу застосовують
спеціальну пряжу, інструменти та аксесуари.

Найменування

М а с а

Склад

пакунку, г

Найменування

М а с а

Склад

пакунку, г

Вовна для
валяння

100%
мериносова
вовна

50

Пряжа для
набивання
(Слівер)

100% вовна

100

Набiр для
рукодiлля "Шерсть
для валяния"

100%
вовна

50

Пряжа для
рукоділля
віскозна

100%
віскоза

100

100% вовна

50

Волокна для
декору

100% вовна

50

Плівка для
фелтінгу

Набiр для
рукодiлля "Шерсть
для валяния"
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(напівтонка вовна)

Набiр для
рукодiлля "Шерсть
для валяния"
(тонка вовна)

розмір
1*1,2 м

Карта кольорів вовни для валяння
Білий

Перлинний

Світло-сірий

Сірий

Чорний

Салат

Ківі

Оливковий

Аніс

Зелений

Тайга

Фіолетовий

Блакитний

Бірюзовий

Синій

Джинсовий

Тем. синій

Жовтий

Помаранчевий

Курага

Малина

Рожевий

Айстра

Брусниця

SKC. ДОКЛАДИ ДЛЯ ВАЛЯННЯ
СПЕЦІАЛЬНА ОСНОВА
для фелтінгу при сухому
валянні
розмір: 9*11; 16*11см

ГОЛКА на ручці
для зручного навалювання
окремих дрібних детелей

НАБІР ЗМІННИХ ГОЛОК
для тримача
(в наборі 2 штуки)

НАБІР
з 7 голок на ручці та
обмежувачем

НАБІР ЗМІННИХ ГОЛОК
для пластикового тримача
(в наборі 7 штук)

НАБІР
з 5 голок та 5 дерев’яних ручок

SKC. ДОКЛАДИ ДЛЯ В’ЯЗАННЯ - ГАЧКИ.
матеріал: пластик
довжина: 15 см
розмір: 6 мм; 8 мм; 10 мм
ДВОСТОРОННІЙ
довжина: 13,5 см
матеріал: метал
розмір: 2/5мм; 3/7 мм; 4/6мм;
4/8 мм; 5/6 мм; 7/8мм
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матеріал: метал
довжина: 15 см
розмір: 2 мм; 2,5 мм; 3 мм;
3,5 мм; 4 мм; 5 мм
металевий з пласт. ручкою
довжина: 12 см
розмір: 0,5 мм; 1 мм; 1,25 мм; 1,5

мм; 1,9 мм; 2,1 мм; 2,5 мм; 2,7 мм;
3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм

ДОКЛАДИ ДЛЯ В’ЯЗАННЯ
Продукція торгової марки SKC — широкий спектр докладів для шиття, в’язання, вишивання та
інших сучасних видів рукоділля. Фабрика заснована більш ніж 10 років тому, має високі технології
виробництва, суворий контроль якості. Упаковка товара яскрава, приваблива, та зручна для
продажу. “ТК-Фурнітура” — офіційний торговельний представник бренду SKC в Україні.

SKC. ДОКЛАДИ ДЛЯ В’ЯЗАННЯ - СПИЦІ
ПРЯМІ
кількість в упаковці: 5 шт.
матеріал: бамбук
довжина: 20 см
розмір: 2 мм; 2,5 мм; 3,0 мм;
3,5 мм; 4,0 мм

ПРЯМІ
кількість в упаковці: пара
матеріал: пластик
довжина: 35 см
розмір: 5 мм; 6 мм; 7мм

ПРЯМІ
кількість в упаковці: 5 шт.
матеріал: метал
довжина: 20 см
розмір: 2 мм; 2,5 мм; 3,0 мм;
3,75 мм; 4,5 мм

ПРЯМІ
кількість в упаковці: пара
матеріал: метал
довжина: 40 см
розмір: 2мм; 2,5мм; 3 мм; 3,25мм;
4 мм; 4,5мм; 5 мм; 6 мм; 8 мм; 10 мм

ПРЯМІ
кількість в упаковці: пара
матеріал: метал
довжина: 30 см
розмір: 2 мм; 2,5мм; 3 мм;
3,25 мм; 4 мм; 4,5мм; 5 мм

КРУГОВІ
кількість в упаковці: пара
матеріал: бамбук
довжина: 80 см
розмір: 2 мм; 2,5мм; 3 мм; 3,5 мм;
4 мм; 4,5мм; 5 мм; 6 мм

ПРЯМІ
кількість в упаковці: пара
матеріал: бамбук
довжина: 35 см
розмір: 2 мм; 3 мм; 4 мм;
5 мм; 6 мм; 7мм; 8 мм

КРУГОВІ
кількість в упаковці: пара
матеріал: метал
довжина: 80; 100 см
розмір: 2 мм; 2,5мм; 3 мм;
3,25 мм; 4 мм; 4,5мм; 5 мм

SKC. ДОКЛАДИ ДЛЯ В’ЯЗАННЯ
тримачі коси
розмір: (3 мм/4мм/5мм)
(2,4мм/2,5мм/4мм)

наконечник для спиці
(3 шт.)

шпилькА

прилад для маркування
(20 шт.)

ГОЛКИ ПЛАСТИКОВІ
(4 шт.)

лічильник для в’язання
(2 шт.)

шпильки для наметування
(24 шт.)

гачок для підняття петель

НОЖИЦІ розкрійні, “зиг-заг”,
для ліворуких, для обрізання
ниток

КАЛЬКА
коліщатко, прилад для
розпорювання швів

ПРИЛАДИ
для калібрування
та маркування різноманітних
форм

ШИЛО

САНТИМЕТРИ
в зручних пакунках, рулетки
кравецьки

КРЕЙДИ
різних форм та кольорів
(фірмові з воском)

ЛЕКАЛА
різноманітних форм,
клеймовані, розкрійні

ШПИЛЬКИ кравецьки, англійські
в зручних пакунках від 12 одиниць,
ГОЛКИ для ручного та машинного
шиття

НАПЕРСТКИ,
нитковтягувачі в зручних
пакунках

САМОЗНИКАЮЧІ
ОЛІВЦІ ТА КРЙДА
(Корея)

ГАЛЕНТЕРЕЯ

Rabbit Chalk
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БІСЕР (Чехія)
Опт та роздріб
Бісер (Чехія) - один з кращих представників бісерної продукції у своєму роді. Використовують його для
кольє й намист, браслетів й каблучок, амулетів й предметів домашнього побуту, прикрашають головні
убори й одяг (включаючи патріарший), роблять іграшки й сувеніри, оздоблюють картини й ікони.

КАРТА КОЛЬОРІВ НА БІСЕР (Чехія) 10/0 - 2,2 мм, пакунок 50 г
прозорий

прозоро-посрібнений

непрозорий блискучий

прозорий “веселка”

непрозорий

непрозоро-блискучий

кольорово-блискучий
непрозорий “веселка”

прозоро-срібний
з “веселкою”

“мушля”

“райдужка”

прозорий з кольоровим покриттям
прозоро-блискучий

молочний з кольоровим покриттям
непрозорий з фарфоровим блиском
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“кольорова крейда”
нерозорий, яскравий

БІСЕР, ПРИКРАСИ
доклади
фарбований
кришталевий

Кришталевий з кольоровим покриттям

кришталево-срібний
та фарбований

металевий

кришталево-кольоровий
та матовий

кришталь із
сріблом
металево-матовий

кришталево-блискучий
з кольоровим покриттям

Також у продажу є бісер виробництва Японія, Тайвань.

БІСЕР ТА НАМИСТИНИ
БІСЕР BIG
(Тайвань)

ПАЄТКИ
РОЗСИПНІ (різних
форм та розмірів)

НАМИСТО
низки

СТЕКЛЯРУС 2 мм
та 7 мм (Японія,
Чехія,
Тайвань)

ПАЄТКИ-СТРІЧКА

НАМИСТИНКИ
(дерево, скло,
метал, перламутр)

СТРАЗИ пришивні,
клейові, на
катушці, на тасьмі

КВІТИ
ТА МЕТЕЛИКИ
ДЕКОРАТИВНІ
(тканина, шкіра)

МЕТАЛЕВІ
ПРИКРАСИ

КАМІННЯ
Swarovski
(пришивне,
клейове,
ґудзики)

БОА
«пух» «марабу»,
перо декоративне

АПЛІКАЦІЇ
пришивні, клейові

ТУБУСИ
(більше 10 видів)

ГОЛКИ
ДЛЯ
БІСЕРОПЛЕТІННЯ

ДРІТ
на катушці
(різні кольори)

ЗАСІБКИ
для намистин

ШВЕНЗИ
тощо

НИТКА еластична,
“жилка”,
мононитка,
люрекс

ПРИКРАСИ

ДОКЛАДИ ДЛЯ БІЖУТЕРІЇ ТА БІСЕРОПЛЕТІННЯ
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ВСЕ ДЛЯ ВИШИВАННЯ
ДОКЛАДИ
НАБОРИ ДЛЯ ВИШИВАННЯ
НАБОРИ для вишивання
хрестом, укомплектовані
“муліне”, схемою, канвою,
голкою.

НАБОРИ для вишивання у
змішеній техніці, укомплектовані
“муліне”, бісером або стрічкою,
схемою, канвою, голкою.

НАБОРИ для вишивання
бісеромю. Набори містять
кольорову схему, канву, бісер,
бісерну голку.

НАБОРИ для вишивання сорочок
(готова сорочка, жіноча або
чоловіча, з вставками канви під
вишивку та схема).

НАБОРИ для вишивання
атласними двосторонніми
стрічками допоможуть створити
об`ємні композиції.

НАБОРИ для вишивання
атласними двосторонніми
стрічками допоможуть створити
об`ємні композиції.

НАБОРИ для вишивання
гобеленовим швом, укомплектовані “муліне”, інструкцією,
схемою, канвою, голкою.

НАБОРИ з авторським
малюнком на канві (габардин, атлас) незмиваємий малюнок
дозволить швидко створити
шедевр.

НАБОРИ для вишивання
ггладдю, укомплектовані
“муліне”, інструкцією, схемою,
канвою, голкою.

НАБОРИ для вишивання
хрестиком з використання ниток
акрил. Картини, виготовлені своїми
руками,
будуть оригінальним подарунком.

ДОКЛАДИ ДЛЯ ВИШИВАННЯ
ГОЛКИ з гострим
та закругленим вістрям і
зручним вушками

СТРІЧКИ
атласні двосторонні для
вишивання

КАНВА
(різного розміру та кольору)

МЕРЕЖИВА
100% льон та
100% бавовна

П’ЯЛЬЦЯ для гобелену,
з диванною підлоговою
підставкою, для столу
(дерево, пластик, каучук)

СТРІЧКИ ДЕКОРАТИВНІ
з принтом

НИТКИ акрил для вишивання
(у мотках по 80 м
та по 1кг - для оптових покупців)

БАГЕТНА МАЙСТЕРНЯ
- виготовлення під замовлення
- дерево, пластик
- паспарту

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ОПТОВА МЕРЕЖА:
ГОЛОВНИЙ ОФІС:
• м. Київ: вул. Здолбунівська, 7-Д т.: (0-44) 507-17-00, 531-93-39
ЦЕНТРАЛЬНИЙ СКЛАД:
• м. Київ: вул. Сортувальна, 2 т.: (0-44) 502-61-24, 502-61-30
ФІЛІЇ:
• м. Дніпропетровськ: К. Цеткін, 6 т.: (0-562) 36-91-23, 39-86-73
• м. Львів: вул. Зелена, 147 т.: (0-322) 40-40-84, 40-40-58
• м. Харків: вул. Греківська, 25 т.: (0-57) 766-07-65, 751-00-47
• м. Хмельницький: вул. Тернопільска, 7 т.: (0-382) 72-90-06, 72-97-70

ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ СКЛАД-МАГАЗИН:
• м. Київ: пр-т Московський, 8 (ТЦ “Декор-Сервіс”) М Петрівка т.: (0-44) 451-48-89, 461-87-60
•
•
•
•
•
•

РОЗДРІБНА МЕРЕЖА:

м. Київ: вул. Старовокзальна, 23 (супермаркет “Фуршет”, 2 поверх) М Вокзальна т.: (0-44) 537-29-87,
м. Київ: вул. Гната Юри, 7 (уніврмаг “Дитячий світ”) т.: (0-44) 537-29-88
м. Київ: пр-т Маяковського, 26 (ТЦ “Дарина”, 2 поверх) т.: (0-44) 546-56-46
м. Київ: пр-т Перемоги, 123 (в приміщенні фабрики “Каштан”) М Житомирська т.: (0-44) 501-78-08
м. Київ: вул. Дніпровська набережна, 18 (Євробазар) М Осокорки т.: (0-44) 536-95-05
м. Харків: вул. Плеханівська, 63 (магазин «Batisto» ) М Спортивна т.: (0-57) 732-43-59, 732-43-45
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