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TAPETY 
Mezinárodní dodavatelé 
tapet různých cenových 
kategorií. 

TAPETY, LÁTKY, TEXTILNÍ DEKORACE 

Jsme studio, které se zaměřuje na dokončovací dekorace interiérů. Dodáváme nejen 
materiály, ale zajistíme i jejich precizní instalaci ve Vašich zakázkách. 

ZASTÍNĚNÍ OKEN 
Zajištění textilií - záclony, 
závěsy, blackouty, římské 
rolety, roletky. 

ŠITÍ Z TEXTILIÍ 
Z vybraných látek 
organizujeme šití, 
instalaci a servis čištění.  

DEKORAČNÍ LIŠTY, 
VYPÍNAČE, ÚCHYTY 
Nabízíme lišty z polyuretanu, 
HD polymeru, dotykové 
vypínače a designové úchytky 
a kliky.  



TVOŘÍME SE SMYSLEM PRO DETAIL

Spokojenost klienta je pro nás klíčová 
 
Veškeré námi nabízené služby a 
produkty dosahují vysoké kvality. 
Neplýtváme Vaším časem reklamacemi a 
opravami, cílem je služba a produkt 
kvalitně provedený. A pokud i přesto je 
třeba něco upravit či opravit, zajistíme 
okamžitou opravu. Vy jste naše reklama 
a vaše spokojenost naše radost.  



ZAJIŠŤUJEME SERVIS OD ZAMĚŘENÍ DO PUNTÍKU. 



PRO ARCHITEKTY A DESIGNERY

Naše služby jsou komplexní. 
 
Stačí nám zadání , jak má daná textilie 
vypadat a jaké normy splňovat, případně 
návrh a s výběrem vám budem asistovat. 
Naše švadleny si zajedou projekt zaměřit, 
pošleme vám cenovou nabídku a 
provedeme realizaci. Spolupráce probíhá 
profesionálně včetně předem 
nastavených podmínek.  



PROFESIONÁLNÍ DODAVATELÉ

 Nikdo pro nás není malý klient. 
 
Našimi dodavateli jsou zahraniční i české 
firmy, jejichž kvalita nás přesvědčila v 
průběhu let.  Dodací doby jsou většinou 
do týdne, pokud je zboží skladem. 
 Realizace šití a instalace zajišťujeme do 
4-6týdnů.  Cenové kategorie  máme 
nastaveny od ekonomických projektů až 
po luxusní.  



TAPETY A DEKORACE ZA STĚNY

Sledujeme nejnovější trendy a jezdíme 
vybírat kolekce na zahraniční veletrhy. 
 
Škála firem, se kterými spolupracujeme 
je široká. Od levnějších dodavatelů, po 
velmi luxusní. Nabízíme jak papírové, 
vliesové, vinylové tapety , tak i textilní - 
hedvábné, lněné, kožené obklady stěn. 
Některé jsou ručně vyráběné. Jako 
doplněk vám doporučíme 
vysokopigmentové barvy a dekorační 
lišty, jenž nechají tapetám vyniknout. 
 Postaráme se o celý proces od zaměření 
po aplikaci na stěny.  



DOTYKOVÉ VYPÍNAČE

Roon a Livolo 
 
Jako jediní v Praze máme k vidění 
vypínače Roon a Livolo. 
Novinka v trendy barvách a provedeních, 
příznivé ceny, jednoduchá instalace. 



OBRAŤTE SE NA NÁS S ČÍMKOLIV

Pokud nevíte, jak spočítat spotřeby, zda 
je daná textilie vhodná, nebo typ 
zastínění,  nebojte se na nás obrátit. 
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