TKANINY HISTORYCZNE
Tkaniny historyczne mają swoją niszę i bardzo świadomych klientów. Pasjonaci rekonstrukcji
historycznej przykładają bowiem ogromną wagę do stroju, w końcu interesuje ich autentyzm
i realia, nie zaś luźna interpretacja faktów. Niezależnie od odtwarzanej epoki, ubierają się, nie
przebierają, w elementy garderoby zgodnie z wiedzą źródłową: rycinami, obrazami,
wykopaliskami. Dlatego prawdziwym wyzwaniem jest wyszukanie tkanin jak najbardziej
zbliżonych, do tych, którymi dysponowano w przeszłości. Wieki temu nie było przecież tkanin
sztucznych, w jaskrawych kolorach, chemicznie barwionych. W cenie są zatem te jak najbliższe
naturze: o luźnym splocie, niebarwione lub w odcieniach możliwych do uzyskania stosując
barwniki roślinne. My wychodzimy naprzeciw pasjonatom, oferując im gamę kolorów bardzo
naturalnych, lub niebarwiowych, a sukno ma prosty splot, możliwy do uzyskania na ręcznych
krosnach. Co więcej: istnieje również opcja zamówienia materiału całkowicie według życzenia
klienta, zatem wspólnie możemy uzyskać pożądany efekt.
Z tych samych powodów tkaniny historyczne mogą zainteresować muzea, organizatorów wystaw
i kostiumologów. Wszędzie tam, gdzie materiał musi być pozbawiony współczesnych cech, bo
powstać ma strój z epoki.
TKANINY MUNDUROWE
Ranga i powaga munduru wymaga, by powstał z odpowiedniej tkaniny. Jako strój reprezentacyjny
wojska, policji, straży pożarnej, granicznej, więziennej, czy leśnej musi taki być! Nie może zostać
wykonany z tkaniny tracącej fason, kolor, czy podatnej na zagniecenia, jeśli ma budzić podziw i
respekt. Wszelkie służby znajdą u nas doskonałe gatunkowo, piękne, wytrzymałe tkaniny, w
odpowiednim kolorze i odcieniu.
Mamy szeroki wybór tkanin mundurowych, w których klient znajdzie właściwy wariant. Może być
to mocna gabardyna z przędzy czesankowej o ukośnym splocie, którą cechuje niezwykła
wytrzymałość, a posiadająca w składzie niemal połowę naturalnej wełny. Do wyboru jest również
sukno o splocie prostym, ale jeszcze większej zawartości wełny, co przekłada się na komfort
noszenia i właściwą izolację termiczną. Pamiętając, że płaszcz również jest elementem munduru,
oferujemy wybór tkanin, które doskonale się na nie nadają: niezwykle eleganckie a przy tym
funkcjonalne, bo impregnowane od wilgoci. Co więcej, mogą mieć w składzie nawet sto procent
naturalnej wełny! To naprawdę doskonałe połączenie estetyki, funkcjonalności i elegancji, z której
jesteśmy dumni!
TKANINY NA TOGI
Powiedzenie mówi, że nie strój zdobi człowieka, ale są zawody, od których wymagamy pewnych
standardów. Powaga zawodu sędziego, prokuratora, czy adwokata wymaga odpowiedniej oprawy!
Toga ma budzić respekt i szacunek, świadczyć o powadze osób reprezentujących wymiar
sprawiedliwości. Jej krój, długość, wzór jest określony przepisami prawa, co świadczy o jej randze.
Dlatego powinna być uszyta z eleganckiego materiału, odpornego na zagniecenia, nie blaknąca,
wytrzymała, by nawet po kilku godzinach na sali sądowej nadal wyglądała schludnie
i profesjonalnie.
Wygląd to jedno, ale równie ważna jest również kwestia wygody i komfortu. Materiał musi
pozwalać skórze oddychać, by godziny spędzone na sali rozpraw nie doskwierały noszącym togi.
Dlatego istotny jest skład tkaniny, a my oferujemy warianty zawierające pomiędzy 45 a 100%
naturalnej wełny, co przekłda się na wyjątkową jakość, komfort termiczny, trwałość i elegancję.
Gwarantujemy, że nasze tkaniny spełnią oczekiwania w kwestii odporności na mięcie, tu polecamy

zwłaszcza elanowełnę tropik, będą dobrze się układać na sylwetce, a przy tym zachowają kształt
i fason. To ważne, jeśli nasz zawód i tryb pracy wymaga wielogodzinnego noszenia stroju
urzędowego lub ceremonialnego.
Ofertę kierujememy również do środowisk akademickich, bo właśnie tam toga jest elementem
garderoby noszonym na szczególne okazje, udzielającym ślubu pracownikom Urzędu Stanu
Cywilnego oraz tych grup wyznaniowych, w których jest ona strojem ceremonialnym pastorów.
TKANINY LITURGICZNE
Stroje liturgiczne to wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju element garderoby, bo definiuje
człowieka od razu, wysyłając komunikat kim jest, jakie jest jego powołanie, jakie życie wybrał.
Zakładając habit czy sutannę, osoby duchowne symbolicznie przyjmują na siebie rolę i obowiązki
przewodnika i autorytetu dla innych. I większą część dnia, niektórzy cały czas, spędzają właśnie w
tym stroju. Dlatego ważne, by był wykonany z dobrej gatunkowo, zapewniającej komfort i wygodę
tkaniny.
Oferujemy wiele tkanin, o różnym splocie i różnej zawartości naturalnej wełny w składzie, ale
wspólnej zalecie: jakości, która przekłada się na komfort noszenia, trwałość, wygodę. To konieczne,
skoro osoby duchowne są zobowiązane do noszenia szat liturgicznych przez wiele godzin. Oferta
obejmuje tkaniny pozwalające dopasować materiał do pory roku, by nie przegrzewać organizmu w
upały, a zadbać o komfort termiczny w chłodniejsze dni. W każdej z tych wersji skóra oddycha, co
zapewnia właśnie naturalna wełna. Kolejną cechą naszych tkanin jest odporność na zagniecenia, co
również jest ważne w przypadku strojów ceremonialnych.
Dodajmy, że szaty liturgiczne to nie tylko habity i sutanny, ale również stroje ceremonialne
charakterystyczne dla niektórych wyznań, jak na przykład zakładane przez duchownych togi.
TKANINY ARTYSTYCZNE
W każdym przedsięwzięciu artystycznym oprawa, kostiumy, dbałość o detale decydują o jego
sukcesie i dobrym odbiorze. Czy mówimy o występach zespołów regionalnych, czy spektaklach na
scenach największych operetek świata, stroje aktorów i tancerzy są równie ważne co treść!
Kostiumolodzy dbający o garderobę artystów muszą połączyć nie tylko estetykę z funkcjonalnością,
ale postarać się o trwałość i wytrzymałość strojów. Przecież trwające kilka miesięcy tournée,
nieschodzące z afisza przez kilkanaście tygodni spektakle muszą bazować na strojach, które będą
się dobrze prezentowały podczas premiery, jak i setnego występu!
Nasze tkaniny mają w swym składzie dużą domieszkę wełny, a niektóre są wykonane z niej w stu
procentach. Dobrze układają się na sylwetce, co w kostiumach jest niezwykle ważne, ale również
pozwalają skórze oddychać, są odporne na zagniecenia i wilgoć. Ich jakość zapewnia wytrzymałość
i trwałość, co jak już wspomnieliśmy, jest niezwykle ważne w kwestii częstych występów.
Oferujemy na życzenia klienta produkcję tkaniny o wybranych parametrach, co w przypadku
zespołu, spektaklu i filmu jest doskonałym rozwiązaniem. Nie trzeba poszukiwać materiału, który
w dużym stopniu spełni Wasze oczekiwania, bo oferujemy Wam ten, który spełni je w stu
procentach!

