
Dywany orientalne najwyższej klasy. Szeroki wybór, dobre ceny, 
prezentacja u klienta. Wykonanie dywanów na zamóienie Oferta 2020
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NASI KLIENCI I REALIZACJE

Do każdego z naszych klientów podchodzimy indywidualnie, a dzięki 
bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie dobrać dywany idealnie 
dopasowane do potrzeb i gustów klientów. Nasze dywany są wykorzystywane 
podczas pokazów mody, sesji zdjęciowych i do kręcenia reportaży oraz na 
stałe zdobią najróżniejsze wnętrza prywatnych rezydencji, domów, mieszkań, 
jak i instytucji państwowych m.in.

• Gabinet Pierwszej Damy w Pałacu Prezydenckim,
• Ambasada Węgier,
• Ambasada Egiptu,
• Ambasada Republiki Kazachstanu,
• Ambasada Wietnamu i wiele innych.

Importem i sprzedażą dywanów zajmuję się z powodzeniem od 
2004 roku, co pozwoliło mi bardzo dobrze poznać sztukę dobierania 
dywanów do oczekiwań klientów, konkretnych przestrzeni i wystroju 
wnętrz. 

W tym czasie rozwinąłem też rozległą sieć kontaktów branżowych 
i poznałem specyfikę rynku dywanów, dzięki czemu podejmuję się 
realizacji niestandardowych i bardzo wymagających zamówień.

Nazywam się Tomasz Śliwecki 
i chciałbym zaoferować 
Państwu współpracę.
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Dzień dobry Państwu



Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie naszych dywanów do 
Państwa wymagań przywozimy wybrany dywan oraz kilka naszych 
propozycji do Państwa domu lub biura, żeby mogli Państwo ocenić 
jak prezentują się one w docelowej przestrzeni i jak współgrają 
z wystrojem Państwa wnętrza. 

Nie mogą się Państwo zdecydować jakie dywany najlepiej dopełnią 
wystrój Państwa wnętrz? Wystarczy zadzwonić +48-501-076-959,  
a my:

• dobierzemy idealne dywany do Państwa wnętrz

Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy świetnie dobierać kolory, 
wymiary i styl do Państwa potrzeb. Porozmawiamy z Państwem o tym, jaki 
efekt chcą Państwo uzyskać, wykonamy pomiary i zaproponujemy konkretne 
dywany z naszej oferty.

• dojedziemy do Państwa z wybranymi dywanami

Po dokonaniu wstępnej selekcji dywanów, które spełnią Państwa 
oczekiwania dowieziemy te najlepsze, do Państwa i pokażemy jak wyglądają 
w docelowym pomieszczeniu.

Nasza prezentacja jest bezpłatna na terenie całego kraju 
i nie zobowiązuje do kupna.

Każde zamówienie staramy się realizować w jak najkrótszym czasie,  
do 2 tygodni, oraz dostarczyć je w czasie dogodnym dla naszego klienta. 
Dla naszych klientów, możemy też sprowadzić dywany w poszukiwanych 
kolorach lub o konkretnych wymiarach, które będą pasować do ich 
wnętrz, nawet jeśli aktualnie nie mamy dywanów o takiej specyfice 
w naszej ofercie.

Realizujemy też zlecenia niestandardowe, na dywany ręcznie tkane 
na zamówienie na podstawie wzorów, znaków lub innych dywanów, 
dostarczonych przez naszych klientów, także na dywany o nietypowych 
kolorach i rozmiarach. Zamówienia te są bardzo wymagające gdyż tylko 
najbardziej doświadczeni artyści są w stanie im sprostać, dlatego też ich 
realizacja może trwać nawet kilka miesięcy. 

Szczegółowe warunki współpracy ustalamy indywidualnie na spotkaniu 
lub przez telefon.

BEZPŁATNE PREZENTACJE DYWANÓW

WSPÓŁPRACA
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Współpracujemy z wieloma artystami tkaczami i dostawcami, dlatego 
oprócz dywanów dostępnych w naszej ofercie możliwe jest zamówienie 
dywanu o dowolnym wzorze, kolorze, specyfice i rozmiarze, od małych 
chodniczków po ogromne dywany. Dywany jedwabne są ozdobą naszych salonów. Występują one 

w wielu odmianach, różniących się techniką wykonania i materiałami

Kashmir to dywany tkane z jedwabiu na bawełnianej osnowie. Są to bardzo 
dobrej jakość kobierce o delikatnej kolorystyce i jak na jedwab przystępne 
cenowo. 

Ghom to iście królewskie dywany. Tkane są z czystego jedwabiu Na 
jedwabnej osnowie, a gęstość tkania dochodzi do 1,4 miliona węzłów na metr 
kwadratowy, co sprawia, że ich wzory są niesamowicie precyzyjne a kolory 
żywe i niepowtarzalne - każda sztuka jest sygnowana przez mistrza, który 
zajmował się jej tkaniem.

W naszej ofercie posiadamy bardzo duży wybór dywanów wełnianych 
o zróżnicowanych wzorach i kolorach, które sprowadzamy z wielu 
krajów. Mamy zarówno tradycyjne dywany o wzorach klasycznych, jaki 
nowoczesne dywany o nietypowych kolorach i unikalnych wzorach.

Dywany wełniane mają puszyste włókno, są odporne na ścieranie, a ich 
kolory są trwałe i czyste, dzięki użyciu świetnej jakości wełny. Dywany te są 
całkowicie naturalne i przyjazne dla środowiska

NASZE DYWANY

Dywany wełniane

Dywany jedwabne
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Są to dywany najwyższej jakości, tkane ręcznie w Indiach z wełny 
i jedwabiu. Charakteryzuje je bardzo gęste tkanie, a wysokie strzyżenie 
(9-12) mm sprawia, że dywan jest mięsisty, przyjemny i niesamowicie 
efektowny. 

Dzięki warstwowemu strzyżeniu ma się wrażenie, że dywan żyje, 
gdyż jego kolory i wzór zmieniają się w zależności od tego, z której 
strony patrzymy. Nietypowe wzory i zróżnicowane kolory tych dywanów 
powodują, że idealnie pasują do wnętrz klasycznych, stylowych, jak również 
nowoczesnych.

Dywany vintage są autorsko postarzane i na nowo barwione techniką 
overdyed, która nadaje im niepowtarzalny styl i urok. Do ich produkcji często 
używane są dywany perskie. 

Stylem nawiązują one do poprzednich epok, dzięki czemu pasują do wnętrz 
zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych, w których chcemy stworzyć kontrast.

Dywany skórzane można zamówić w dowolnym wzorze, rozmiarze 
i połączeniu kolorystycznym. Dywany te są też dostępne w kolorach 
naturalnych. Występują one w stylu patchwork, ale można je też zamówić 
w nieregularnych, naturalnych kształtach.

Dywany skórzane

Dywany vintage

Dywany wełniano-jedwabne
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Są to dywany wykonane z fragmentów ręcznie tkanych dywanów 
perskich, anatolijskich lub turkmeńskich. Poddawane są one procesowi 
postarzania oraz przebarwiania, a następnie pod okiem doświadczonych 
projektantów cięte są na prostokątne kawałki zszywane w niepowtarzalne 
mozaiki o wyrazistych kolorach w różnych tonacjach. 

Łączą one motywy kwiatowe z geometrycznymi wzorami, co sprawia, 
że nadają wnętrzom wyrazu i unikalności, gdyż każdy dywan powstaje 
z różnych dywanów i każda kombinacja motywów i kolorów jest 
niepowtarzalna.

Dywany ekskluzywne są tkane ręcznie przez doświadczonych 
artystów, którzy tworzą je w specjalnie do tego przystosowanych 
pracowniach. Charakteryzują się one niesamowitą precyzją wykonania, 
bardzo wysoką gęstością węzłów i wykorzystaniem najwyższej jakości 
materiałów.

Utkanie takiego dywanu może zająć nawet kilka lat i wymaga dekad 
doświadczenia oraz ogromnej wprawy i koncentracji, a jako że artystów 
mogących stworzyć tak skomplikowane dywany jest coraz mniej, 
z biegiem lat każda sztuka staje się coraz bardziej wartościowa.

Dywany Patchwork

Dywany  ekskluzywne
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Co cię inspiruje? 
W jakim otoczeniu czujesz się najlepiej? 
Jakie kolory pasują do wnętrz, które projektujesz? 

Jeśli znasz odpowiedź na jedno z tych pytań, stwórzmy razem projekt 
dywanu, który będzie niepowtarzalny i dopasowany do twoich potrzeb. 
Wystarczy zdjęcie twoich inspiracji, otoczenia, grafika, rysunek, szkic albo 
sam pomysł, a my zajmiemy się resztą.

Dysponujemy szeroką paletą 
barw, od delikatnych odcieni 
brązu, po wyraziste róże i zielenie. 
Dla dywanów wełnianych do 
wyboru przy tworzeniu projektu 
graficznego jest 99 kolorów 
runa, w tym cztery odcienie 
beżu, otrzymane bez barwników. 
Projekty dywanów z wiskozy 
mogą mieć 36 różnych kolorów.

ZAPROJEKTUJ Z NAMI WŁASNY DYWAN

Bogactwo barw

Nie ograniczaj się do rozmarów katalogowych. Jesteśmy w stanie stworzyć 
dywan, dopasowany rozmiarem oraz kształtem do twojego wnętrza, o 
długości nawet do 15 metrów.

Zamówione dywany mogą być wełniane lub wykonane z wiskozy. Zależnie 
od projektu ich runo może zostać ozdobnie przycięte, dając efekt głębi kształtu 
i koloru. Dywany wełniane są wykonane w 100% z wełny nowozelandzkiej, 
dzięki czemu są ekologiczne, wytrzymałe, puszyste, a dodatkowo regulują 
wilgotność powietrza. Dywany z wiskozy są wyjątkowo odporne na brud a 
jednocześnie miękkie i gładkie.

Wymarzony wymiar

Skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci 
nasze możliwości!

Wełna i wiskoza
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CZY WIESZ ŻE?

• Pierwsze dywany perskie powstały ponad 2500 lat temu, ale tradycja  
   tkania dywanów jest jeszcze starsza.

• Najstarszy istniejący dywan “Pazyryk” ma ponad 2000 lat.

• Największy dywan ma ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych.

• Najdłuższy dywan był tkany przez ponad tysiąc kobiet przez okres 16         
   miesięcy.

• Tabriz, Shiraz i Heriz oraz inne nazwy wzorów dywanów perskich                                                                                                                           
   pochodzą od miast, w których powstały.

• Wiele dawnych projektantów dywanów tworząc wzory kwiatowe    
   wzorowało się na peoniach i kwiatach lotosu, które symbolizują Raj.

• Prawie cztery i pół miliona dolarów to cena, jaką osiągnął utkany w   
   XVI wieku jedwabny dywan z Persji na aukcji w 2008 roku.

• Wszystkie oryginalne dywany orientalne tkane ręcznie z naturalnych      
   materiałów zyskują na wartości z biegiem lat.

• Czerwony dywan pojawia się w literaturze już w sztuce Ajschylosa       
   “Agamemnon” z 458 roku przed naszą erą.

• Najdłuższy czerwony dywan miał długość 5149 metrów i został    
   użyty do promocji dorocznego wydarzenia w Centrum Handlowym 
   w Holandii.

• Naturalne dywany mogą sprawić, że powietrze w domu jest zdrowsze           
   dzięki temu, że wyłapują unoszące się w nim pyłki i drobiny kurzu. 
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Zapraszamy do naszego salonu w Warszawie:

CH Towarowa 22,
ul. Towarowa 22

GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

Nasze dywany wielokrotnie były użwane jako tło, dekorując reportaże, 
sesje zdjęciowe i pokazy mody. Już w 2001 roku wypożyczyliśmy je na pokaz 
mody Plicha. Od tej pory wielokrotnie występowały one w mediach. W 2015 
roku były wykorzystane, do reportażu Teleexpresu „Wszystkie ziarna piasku”, 
zdobiły także sesje zdjęciowe magazynów „Avanti” oraz „Pani”.

Można nas też znaleźć w mediach!

telefon: 501-076-959, 

strona internetowa: dywanyalladyn.pl, 

sklep internetowy: dywanyalladyn.com,

e-mail: alladyndywany@gmail.com

Kontakt: 

Zachęcamy też do skorzystania z możliwości umówienia się z nami na 
bezpłatną prezentację dywanów w Państwa domu lub biurze.

Serdecznie zapraszam
Tomasz Śliwecki
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