


Вишукані європейські
меблеві та портьєрні тканини для 
будь-яких дизайнерських рішень



Навіть якщо ми досі не знайомі особисто, ви точно про нас знаєте. Це саме ми у далекому 1995 
році вперше завезли в Україну й з того часу ексклюзивно представляємо тут меблеві тканини 
визнаного у світі італійського виробника Italvelluti. За роки, що минули з того часу, ми показали 
українцям, що м’які меблі можуть бути яскравими та різними, як настрій, - і людям це 
сподобалося. 
Ми встановили розумні ціни на вишукані італійські меблеві тканини, щоб українець 
середнього статку міг обрати для свого дивану таку ж тканину, як на м’ яких меблях 
голивудських зірок, - і нам це вдалося. 
Продовжуючи розвиватися, у 2012 році ми вийшли на новий рівень – створили власний бренд 
Interior Fabrics, під яким зібрали найкращі, на наш погляд, європейські меблеві та портьєрні 
тканини. 
Ми не продаємо просто тканини – ми продаємо тканини, які нам дійсно подобаються. Ми 
не пропонуємо просто асортимент – ми пропонуємо подачу: вдалі поєднання кольорів та 
фактур, що створюють стильний інтер’єр.

Сьогодні люди не купують просто речі – вони бажають емоцій. Особливо, коли мова йде про інтер’єр, 
який їм бачити щодня. Їм мало запропонувати диван або штори певного кольору – їм потрібні цілісні ідеї 
стильного й водночас гармонійного інтер’єру, в якому буде затишно й комфортно. 
Емоційний бізнес, що приносить прибуток, - це те, чим ми успішно займаємося. 
Приєднуйтеся до нас – і вже за кілька років ви будете самі встановлювати модні тенденції, а інші 
будуть рівнятися на вас. 

Чому нам варто познайомитися ближче

Відкрийте нас для себе по-новому 



Давайте робити світ яскравіше разом! 

Ми невипадково обрали для свого логотипу пташку-орігамі. Часточки різних ідей та способів 
сприйняття, об’єднані в єдине ціле, та постійна трансформація – це символ удачі, нових 
починань та, безумовно, успіху. Це наша філософія, яку ми хочемо розділити з вами.
Якщо ви згодні разом з нами творити успішний бізнес, дизнайтеся більше про наші 
цінності, які ми сформулювали в трьох основних концепціях. 



Концепція розумних рішень 
Європейський тканини – це високі стандарти якості, інноваційні технології та елегантний стиль. 
Вони виглядають краще, служать довше – і тому коштують дорожче, ніж азіатські аналоги. 
В Україні європейські продукти зазвичай дорогі, але ми зробили так, щоб українці мали можливість 
прикрасити дім найкращими тканинами. За роки свого існування ми зробили європейський стиль 
доступним середньому класу, тому що ми: 
   не використовуємо стратегію завищених цін;
   обираємо прямих постачальників;
   ретельно продумуємо логістику;
   працюємо в партнерстві з іншими європейськими продавцями;
   знижуємо витратну частину, відмовляючись від дорогих торгових площин та
   багаторівневих складських програм.



Концепція комфортного життя 
Дуже поширене та надто загальне поняття якості продукту ми сприймаємо в контексті необхідності, 
функціональності – і в результаті комфортності людини. 
Якщо тканина стильна, м’яка, пропускає повітря, не вигорає на сонці та не линяє під час прання, 
безпечна для здоров’я та не містить формальдегідів, нею легко та приємно користуватися, - ця 
тканина комфортна, і це є для нас головною причиною, щоб включити її в свій асортимент. 
Красиві, модні, безпечні тканини повинні створювати комфортне середовище.



Концепція емоційного середовища
Людина оточена величезною кількістю речей, які формують її настрій, думки та світогляд. Сучасна 
інтер’єрна мода створює прості й зрозумілі форми, максимально близькі до природних. Людина 
живе в гармонії з простором – а це і є суть та головна мета концепції емоційного середовища, якої 
ми дотримуємося. 
Компонуючи в одному інтер’єрі тканини різних кольорів та фактур, ми створюємо емоційний ряд: 
комфортні поєднання, плавні переходи, цікаві стильові рішення. 
Інтер’єр, у якому з кожним роком все більше хочеться залишати все як є, нічого не змінюючи 
– це для нас і є гармонія.



Best Quality

Best Quality

Best Quality

10 переваг, які ви отримуєте, співпрацюючи з нами

Завжди є, з чого обрати, і не треба довго чекати 
Ми завжди розширюємо свій асортимент, представляючи максимально широку гаму кольорів. Якщо ваш 
клієнт – консерватор, і хоче коричневий диван, з нами ви можете запропонувати йому цілу палітру різних 
відтінків коричневого. 
Усі базові колекції тканин є в наявності на наших складах в Україні – ми доставляємо їх вам впродовж 5 
днів. Тканини, які замовляють не так часто, ми привозимо з Європи максимум за 14 днів. Ми завжди 
дотримуємося термінів поставки – співпрацювати з нами зручно та надійно. 

В наших тканинах ви завжди впевнені 
Усі портьєрні та меблеві тканини, що є в асортименті Interior Fabrics, відповідають європейським 
стандартам якості та безпеки використання, що гарантує відповідність усіх їхніх технічних 
параметрів нормам та відсутність у їхньому складі шкідливих для здоров’я людини інгредієнтів, 
таких як формальдегіди. А кольори та фактури наших тканин настільки різні, стильні та модні, 
що це дозволяє вам креативно експериментувати, створюючи найсучасніші та найкомфортніші 
інтер'єри.



Замовляйте скільки треба 
Ми не ставимо мінімуму та максимуму щодо метражу при 
замовленні – ви можете придбати у нас в нарізку від 0,5 м 
до найбільшого оптового метражу усі наші тканини.

Обирайте швидко й зручно 
Для швидкого та комфортного вибору потрібних 
тканин ми надаємо вам демонстраційні каталоги 
зі зразками та електронні каталоги, що підходять 
для моделювання інтер’єрів.

Працюйте в комфорті 
У наших шоу-румах у Києві, Львові та Дніпропетровську є усі 
умови для ефективної роботи: зручна для навігації робоча зона, 
де продукція Interior Fabrics розсортована та класифікована за 
стильовим та колірним напрямками, а також лаунж-зона для 
приємного проведення переговорів.

У нас є все, що потрібно для 

Ми маємо великий досвід успішної 
співпраці з HoReCa, знаємо, що вам 
треба, і можемо вам це забезпечити. 
Ми пропонуємо спеціальні тканини: 
  зносостійкі, 
  вогнезахисні, 
  стійкі до розтягнень та вигоряння,  
  захищені від усіх видів забруднень. 
Усі властивості наших тканин 
підтверджені результатами тестів та 
відповідними сертифікатами. 
Наші тканини для HoReCa 
відповідають всім нормам СЕ та 
можуть використовуватися в загальних 
приміщеннях, згідно їхніх 
задекларованих технічних 
характеристик. 
А ще у нас завжди є в наявності великі 
об’єми тканин одного типу й кольору. 

HoReCa



Ми забезпечуємо рекламну та маркетингову 
підтримку 
Ми беремо на себе організацію PR-кампаній 
наших тканин на національному рівні та 
виробництво рекламних матеріалів. Також ми 
здійснюємо PR-підтримку партнерів компанії та 
пропонуємо їм проведення спільних рекламних 
кампаній та акцій. 
Робити успішний бізнес з нами легко!

Отримуйте всі переваги привабливих умов співпраці 
Для постійних клієнтів ми розробили прозору, гнучку та лояльну цінову політику, передбачили 
бонуси та інші вигідні умови. Ви будете задоволені!

Зберігайте час – отримуйте максимум 
інформації онлайн 
Наш сайт зручний у навігації та насичений 
корисною інформацією: тут ви можете 
підібрати тканини згідно ваших вимог, 
дізнатися про акції та новинки, отримати 
вичерпну інформацію щодо умов співпраці 
з нами. В Вашому особистому кабінеті маєте 
можливість оформляти замовлення та 
слідкувати за своїми бонусами.

Користуйтесь інноваційними технологіями ведення бізнесу 
На тренінгах та семінарах ми ділимося з партнерами знаннями, що здобули 
за десятиріччя успішного ведення бізнесу - про маркетингові ходи, що точно 
спрацьовують, та технології продажів, що приносять найбільший прибуток.



Приєднуйтесь!

Разом ми створимо багато стильних та 
комфортних інтер’єрів й зробимо дійсно 
успішний бізнес. 



interior-fabrics.com.ua
www.facebook.com/InteriorFabrics
  Львів: тел. +38 050 3174075
lviv@interior-fabrics.com.ua      
  Київ: тел/факс +38 (044) 4238087 тел +38 050 317475
kiev@interior-fabrics.com.ua   
  Дніпропетровськ: тел/факс +38 (056) 7675647
dnipr@interior-fabrics.com.ua     
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