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„România e o superputere  
în industria europeană a confecțiilor“

Protecția somnului 

Velfont Spania propune 
huse de pat inteligente

Ferestre cu personalitate

Pevitex mizează pe 
jaluzele personalizate

Murmur la Paris

Renumitul brand autohton 
ajunge la Galeriile Lafayette

Revista  industriei  de tex ti le  ș i  confec ț i i  din România

Potențialul de dezvoltare este enorm, potrivit lui 
Ion Consel, director general al Compugrafix

Andras Szoeke, Area Sales Manager CEE al 
Brother Internationale Industriemaschinen 

GmbH, despre provocările actuale ale 
producției, locul României în industria 

confecțiilor din Europa și planurile 
producătorului nipon.

Revoluția printului 
digital bate la ușă
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TEXT: Amelia TURP-BALAZS
E-mail: amelia.turp@mmg.ro 

De aici a plecat și Stefan 
Andorfer, directorul companiei 
Böhmerwald, când a fondat 
brandul Frau Holle. Are producție 
în Germania, lucru tot mai des 
întâlnit, și livrează pe piața euro-
peană și internațională pilote sau 
plăpumi, perne și huse de saltele 
umplute cu puf de gâscă sau de 
rață tot de proveniență germană 
și pături din lână (de la oi din 
Germania). 

Știu că în vestul Europei 
costurile de producție 
sunt mari. Totuși, văd în 
prezentarea dvs. că produsele 
sunt made in Germany. Caută 
clienții produse în funcție de 
țara unde sunt fabricate?
Da, faptul că sunt produse în 
Germania este încă sinonim cu 

calitatea, iar lumea caută calitate. 
Noi vrem să le explicăm oameni-
lor de unde vin produsele și care 
este circuitul lor de producție. 
Spre exemplu, un articol venit 
din China va fi manevrat de zeci 
sau sute de ori până să ajungă 
în casele oamenilor. Noi suntem 
conștienți că trebuie să și infor-
măm lumea și să convingem 
clienții că livrăm altceva. Toată 
această mișcare din ultimii ani 
legată de o mai bună alimentație 
prinde amploare și în zona de li-
festyle și oamenii sunt conștienți 
că este important să acorde 
atenție tuturor aspectelor din 
viața de zi cu zi.

Și se vede o schimbare?
Cred că da. Adică oamenii vin 
la noi și se miră de ceea ce 
facem, sunt curioși. Apoi made 
in Germany oferă referințe 
bune pentru vânzare deoarece 

oamenii au încredere în acest 
concept. Lumea dorește să dea 
înapoi comunității din care 
face parte, să susțină economia 
locală. 

Unde aveți producția?
Fabrica este amplasată în pă-
durea bavareză și se numește 
Böhmerwald. Împletim tradiția 

artizanală cu procese de 
producție moderne, în cadrul 
acestei companii cu o istorie 
de 80 de ani. Un alt aspect este 
transparența totală și oferirea 
documentației complete privind 
lanțul de furnizori. Pot spune 
că ne caracterizează trei lucruri: 
măiestria la orice nivel, producția 
manuală piesă cu piesă și nivelul 
de integrare verticală pe această 
piață extrem de competitivă. 

Cine sunt clienții Frau Holle?
Avem clienți din zone diverse ale 
retailului, de la angrosiști la cei 
care au magazine în Germania 
sau în alte țări, fie europene, 
fie de pe alte continente. Ne 
contactează clienți din întreaga 
lume. Vindem și online de acum 
doi ani, dar pe platforme cum 
este zalando.com, și doar când 
mai au oferte de textile pentru 
casă. Nu lucrăm cu stocuri, ci 
doar la comandă, dar se pot 
plasa comenzi și direct pe site-ul 
nostru. 

Cum sunt prețurile?
Avem prețuri peste medie, dar 
este vorba de o investiție pe ter-
men lung, nu îți cumperi o pilotă 
în fiecare an, chiar dacă ai putea 
(râde). Iar pentru țesătura de aco-
perire folosim bumbac egiptean 
de cea mai bună calitate. n

Made in Germany 
prinde curaj FRAU HOLLE este cunoscuta poveste 

a fraților Grimm cu cele două surori, 
una harnică și alta leneșă. Cea harnică 
ajunge, prin împrejurări magice, să o 
ajute pe doamna Holle la curățenie, 
și de câte ori scutură plapuma și 
așternuturile o face cu atâta elan de 
iese puful din ele. În final, fata cea 
harnică este recompensată, cea leneșă 
pedepsită. Morala poveștii germane? 
Munca aduce beneficii.

Stefan Andorfer: „Împletim tradiția artizanală cu procese de producție moderne.“
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PASMATEX SA
tel: 0256-490 227, fax: 0256-490 226
e-mail: cabinet@pasmatex.ro, www.pasmatex.ro
Str. Jiul nr. 2, Timișoara, jud. Timiș
üproducător de elastice țesute, tricotate și inscripționate, 

benzi textile, diagonal, rips, pânză sau jacquard, chingi 
rigide și elastice pentru marochinărie și mobilă tapițată, 

scai și astrahan, panglici decorative, organza, simplu 
și dublu satin, etichete țesute și imprimate, benzi 

reflectorizante, benzi veșminte bisericești, benzi perdele, 
articole medicale – brâie feșe elastice, curele, bretele 

elastice, agățători personalizate pentru ecusoane, benzi 
tricolor, o largă gamă de articole imprimate

TOPP BV SRL
tel: 0268-5062 25/226, fax:0268-506 223
e-mail: sales@toppbv.ro, marketing@toppbv.ro,  
www.topp-textil.com/ro/
Calea Feldioarei nr. 129, 500483 Brașov, jud. Brașov
üproducție de betelii, benzi bie, benzi bie cu șnur, benzi 

perforate, desfacere pungă de buzunar, căptușeală de 
sacou, căptușeală de genunchi, căptușeală plasă

PROFIROM PRODUCȚIE SRL
tel/fax: 021-255 15 70, 021- 255 00 98
e-mail: profirom@rdsmail.ro
Șos. Vergului nr. 65, bl. 17, parter, sector 2, București

ü pasmanterie, bias-uri, accesorii pentru  
lenjerie, passepol-uri, umerașe (plastic/lemn),  
benzi Velcro, benzi impermeabilizare cusături,  

căptușeală, inserție termocolant

YKK ROMANIA SRL
tel: 021-408 71 60/61, fax: 021-408 71 99
e-mail: office@ykk.ro, www.ykk.ro
Str. Tamași nr. 20, Buftea, jud. Ilfov, 

üproducție și comercializare  
accesorii pentru industria textilă

VALCONF PRODEX SRL
tel/fax: 0238-563 106
e-mail: valconf.prodex@gmail.com
Oreavu, com. Valea Rîmnicului, jud. Buzău 

ü producător de confecții: paltoane,  
sacouri, pardesie, jachete, costume femei,  

pantaloni bărbați, sacouri copii și altele

INSERȚII
EMIDALE INTERNATIONAL IMPEX SRL
tel: 021-331 77 84/86/90/91, fax: 021-331 77 85
e-mail: office@emidale.com, www.emidale.ro
Str. Verzișori nr. 36-38, sector 4, 040301, București
ü inserții țesute și nețesute TEN CAT PERMESS, Olanda

KUFNER ROMÂNIA SRL
tel: 021-448 01 42, fax: 021-448 10 12
Șos. Alexandriei nr. 544, Parcul industrial FNC Sabaru, 
modulul 2, hala 1, Bragadiru, jud. Ilfov
e-mail: office@kufner.ro

ü inserții nețesute, țesute, tricotate,  
benzi, rosshaar, inserții pentru cămăși 

HACKENBERG TEXTILE GROUP
tel: 0266-211 176, fax: 0266-210 217,  
e-mail: textile@hackenberg-group.ro 
Str. Nicolae Bălcescu 69/C/3,  
535600 Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

ü inserții nețesute, tricotate, țesute, rosshaar, dos de 
guler, cuglu, viledon, diverse benzi tăiate din termocolant, 

benzi tiv, benzi stabilizare cusături, inserții pentru cămăși

MADEIRA PRIN LANDAU IMPEX SRL
tel: 021-320 32 06/ 021-312 05 15,  
mobil: 0762-249 099 
e-mail: madeira@landau.ro, www.landau.ro
Șos. Dudești-Pantelimon nr. 42, sector 3, București, 
033094

ü inserții, folii, alte furnituri  
și accesorii pentru broderie

IMPRIMARE TEXTILĂ
SC METROPOLIS COM SRL
tel: 0269 224 336, fax: 0269 206 672
e-mail: office@flags.ro, production@flags.ro
Strada Mitropoliei nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu
ü imprimarea sublimatică a materialelor în a căror 

compoziție predomină poliesterul (minimum 65%)

ETICHETE
AVERY DENNISON SRL
tel: 021-411 77 79, fax: 021-411 77 39
e-mail: info.romania@eu.averydennison.com;
Bd. T. Vladimirescu, nr. 29, sector 5, București

ü toate tipurile de etichete pentru  
industria textilă: etichete de compoziție,  

de carton, țesute, adezive, cu RFID, etichete  
de carton în rolă, imprimante și consumabile

EMIDALE INTERNATIONAL IMPEX SRL
tel: 021-331 77 84/86/90/91, fax: 021-331 77 85
E-mail: office@emidale.com; www.emidale.ro
Str. Verzișori nr. 36-38, sector 4, 040301, București

üetichete

HACKENBERG TEXTILE GROUP
tel: 0266-211 176, fax: 0266-210 217,  
e-mail: textile@hackenberg-group.ro 
Str. Nicolae Bălcescu 69/C/3,  
535600 Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita
ü etichete țesute taft, satin, color satin cu margini 

tăiate la cald sau ultrasonic și cu margini țesute, 
etichete imprimate pe una sau două fețe  

în 1-4 culori, etichete de prezentare carton

ECHIPAMENT TEXTIL  
& ACCESORII
BRO ROM INDUSTRIAL MACHINES
tel/fax: 021-232 38 72, 021-232 38 44
e-mail: office@brorom.ro, info@cusutsibrodat.ro
Str. Sabinelor nr. 8, sector 5, 050853 București
www.cusutsibrodat.ro, www.brorom.ro

ümașini industriale de cusut și brodat,  
mașini casnice de cusut și brodat, piese  

de schimb și accesorii, dispozitive, mașini  
industriale de brodat și software de broderie,  

utilaje de croit și finisat pentru industria textilă

BRO ROM INDUSTRIAL MACHINES SIBIU
tel: 0369-401 086, fax: 0369-401 087 
mobil: 0720 546 470
e-mail: office@brothercom.ro, www.brothercom.ro,
www.decusut.ro, www.masinicusutbrodat.ro.,
www.piese-de-schimb.com
Str. Mihai Viteazu Nr.324, Șelimbăr, jud. Sibiu

ümașini și utilaje industriale și casnice de cusut, 
brodat și finisaj, piese de schimb, consumabile și 

accesorii pentru industria textilă

DÜRKOPP ADLER SRL
tel: 0265-307 520, fax: 0265-307 521
mobil: 0727 890 900, 
e-mail:barleanc@duerkopp-adler.ro
Str. Agricultorilor nr. 12, Sângeorgiu de Mureș,  
jud. Mureș

 üutilaje pentru industria textilă,  
piese de schimb, dispozitive, consultanță

DANTEX RO SRL – BRAȘOV
tel: 0268-360 600, fax: 0268-360 220
e-mail: office@dantex.ro; andrei.vrincean@dantex.ro 
www.dantex.ro
Str. Carpenului nr. 7A, Sânpetru, jud. Brașov

ü mașini de cusut industriale, utilaje de finisat, 
echipamente, piese de schimb, accesorii și 

consumabile pentru industria textilă,  
marochinărie și încălțăminte 

JRO MAȘINI DE CUSUT INDUSTRIALE SRL
tel: 021-319 16 33/35, fax: 021-319 16 34
mobil: 0372 734 054 
e-mail: office@jukirom.ro, www.juki.ro
Bd. General Vasile Milea nr. 2, sector 6, București

ü mașini industriale de cusut

LANDAU IMPEX SRL
tel/fax: 021-312 05 71; 021-312 0515;
mobil: 0722-489 438 e-mail: sales@landau.ro ; 
landau@adslexpress.ro; www.landau.ro;
Str. C-tin Caracaș nr. 59, et. 1, sect. 1, București, 011154

üsoft-uri, echipamente și utilaje  
pentru industria de confecții și tricotaje

LECTRA DEUTSCHLAND SRL ISMANING SUC. CLUJ
tel: 0264-593 268, fax: 0264-439 033
e-mail: lectra.ro@lectra.com
Str. Avram Iancu nr. 32A, 400083, Cluj-Napoca,
Jud. Cluj, România

üechipament textil – sisteme CAD-CAM

MONOVIS IMPEX SRL
tel/fax: 0264-437 669, mobil: 0742 211 474
e-mail:monovis@monovis.ro, www.monovis.ro
Str. Avram Iancu, nr. 32A, 400 083 Cluj-Napoca,  
jud. Cluj

ümașini și echipamente pentru  
sala de croit, cusut, termocolat, călcat și finisat, 

consumabile și accesorii, consultanță

POLISEA S.A.
Calea București 137, com. Pielești, 207450, jud. Dolj
tel.: (+4)0251-470 500, fax: (+4)0251-470 501
e-mail: office@polisea.ro; www.polisea.ro

ü sisteme de proiectare și utilaje pentru croire; 
ü echipamente de croire, inscripționare  

și gravare cu laser; 
ü scule, accesorii și consumabile  

din hârtie și carton pentru sala de croit

SENIOR TEX SRL
tel: 021-255 56 66; mobil: 0722-156 550, 0722-524 
014; e-mail: office@seniortex.ro, www.seniortex.ro
Splaiul Unirii nr. 160, sector 4, București
ümașini de cusut industriale noi/second-hand, utilaje 

pentru călcat, croit, termocolat, brodat, termosaldat 
ümașini de plisat, detectoare de ace,  

cusături ornamentale 
üsoft pentru eficientizare și monitorizare a producției 

în fabricile de confecții textile și nu numai

SERCOTEX INTERNATIONAL SRL
tel: 021-319 54 77/78, fax: 021-230 75 49
e-mail: office@sercotex.ro, www.sercotex.ro
 Str. Soldat Gheorghe Matac nr. 29/29B, parter, sector 
2, București

üEchipamente, utilaje, piese de schimb  
și accesorii pentru industria textilă

UNITEX SRL
tel: 0257-212 271, tel/fax: 0257-212 272
e.mail: info@unitex.ro, catalin.sas@unitex.ro,  
nora.sas@unitex.ro, www.unitex.ro
Str. Voinicilor FN, Zona Industrială Micalaca Est, Arad, 
jud. Arad

üechipamente, mașini, utilaje, piese de schimb, 
accesorii pentru industria textilă, industria de 

confecții și tricotaje, automotive
üechipamente profesionale pentru spălătorii, 

hoteluri, pensiuni etc.: mașini de spălat, uscătoare, 
calandre, accesorii și detergenți profesionali

FIRE & FIBRE
RIFIL SA
tel: 0233-281 451/839, fax: 0233-281 782 
e-mail: rifil@rifil.com, www.rifil.com 
Str. Gh. Caranfil nr. 1, Săvinești, jud. Neamț, 617410

üproducător de fire acrilice  
și în amestec, tip lână și bumbac

TRANSILANA SA
tel: 0268-475 448, fax: 0268-258 422
Str. Fabricilor nr. 44, 507075 Ghimbav, jud. Brașov
üproducător de fire – lână pieptănată și în amestec

ȚESĂTURI & TRICOTURI
IAȘITEX SA
tel: 0332-411 731, fax: 0232-246 063
e-mail: desfacere@iasitex.ro, www.iasitex.ro, www.
magaziniasitex.ro
Str. Primăverii nr. 2, 700264 Iași
ü Producător de țesături 100% bumbac și amestecuri 

cu poliester pentru mobilă (pentru tapițerii, huse, 
perne), decorațiuni interioare, lenjerii, echipamente 

de lucru și protecție (inclusiv pentru uniforme medi-
cale), fețe de masă, șervete, naproane, prosoape de 

bucătărie, țesături tehnice (pentru abrazive, curele de 
transmisie ș.a.) – simple sau cu tratamente speciale 

(ignifugare, hidrofobizare, teflonare etc.)

IL TEXTILE SRL
tel: 031-405 94 22
e-mail: office@iltextile.com, www.iltextile.com
Str. Baicului nr. 80, sector 2,  
CP 021784 București (România)

ü țesături, dantele și accesorii pentru confecții

TUMIK IMPEX SRL
tel: 0724-545 231, fax: 0259-373 066
e-mail: tumikimpex@gmail.com
Str. Menumorut nr. 15, Salonta, jud. Bihor

üimport și distribuție țesături lycra,  
bumbac 100%, bumbac cu elastan, dantele,  

tul, brodat, ațe, accesorii etc. en gros și en detail

CONFECȚII TEXTILE
CONDRA SA
tel: 0242-515 141, fax: 0242-515 170
e-mail: office@condra.ro, www.condra.ro,
www.camasi.com.ro
Bd. Tineretului nr. 124, Oltenița, jud. Călărași

ü producție cămăși bărbați

SC CONFECȚII BÂRLAD SA
tel: 0235-415 220; 0235-414 831
e-mail: adcom@confectiibarlad.ro
Str. Tecuciului, nr. 2, Bârlad, jud. Vaslui

ü producător de articole de îmbrăcăminte

BLUETTE MODE SA
tel: 031-730 92 10, fax: 031-730 92 13,
mobil: 0729 038 637
e-mail: camelia.vladescu@bluettemode.ro
Str. Hagi Ghiță, nr. 38, sector 1, 011503 București
Punct de lucru: Str. A. Saligny, nr. 32, 810118 Brăila

ü producție cămăși bărbați și copii, bluze femei

CONTED SA
tel: 0231-610 064, fax: 0231-610 026
e-mail: secretariat@conted.ro, www.conted.ro
Str. 1 Decembrie nr. 8, 715200 Dorohoi, jud. Botoșani

ü producător de confecții textile  
clasice și militare (costume femei și bărbați,  

sacouri, pantaloni, fuste, paltoane)

EUROPRIMA SRL
tel: 0361-401 110, fax: 0361-401 130
e-mail: office@europrima.ro
str. Fântânele nr .23, Satu Mare, jud. Satu Mare

ü producție confecții textile

KATTY FASHION SRL ,
tel: 0332800797, fax: 0332800796,  
e-mail: office@katty-fashion.ro,
www.katty-fashion.com
Calea Chișinăului nr. 57, Iași, jud. Iași

üproducție confecții textile

KOLDTEX SRL
tel: 0265-506 026 , fax: 0265-506 027 
e-mail: office@koldtex.ro, www.koldtex.ro
Str. Națională nr. 28, Albești, jud. Mureș

ü producție cămăși bărbați Casa Moda 
comercializarea produselor Casa Moda

LORY BT CONF SRL
tel/fax: 0231-552 273, e-mail: scmixtsp@yahoo.com
contact: Salavastru Petru, tel 0742-831 931
Loc. Frumușica, jud. Botoșani

üproducător de confecții damă în sistem lohn  
(rochii, bluze, paltoane) 

MAXCONF SRL
tel: 0250-773 022 064, fax: 0250-773 033
e-mail: office@maxconf.ro, www.maxconf.ro
Str. Copăcelu nr. 19, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea
ü producție confecții textile din tricoturi pantru femei

MINET CONF SRL
tel/fax: 0250-733 677, e-mail: office@minetconf.ro, 
www.minetconf.ro/captuseala
Str. Depozitelor, nr. 12, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

ücăptușeală matlasată

NORADA SA
tel: 0266-218 203,
e-mail: office@seroussi.ro, www.seroussi.ro
Str. Beclean nr. 225, 535600 Odorheiu Secuiesc,
jud. Harghita
ü produce și comercializează în România, sub brandul 

„SEROUSSI“, costume, sacouri, pantaloni, paltoane, 
impermeabile și smochinguri, care sunt confecționate 

conform unui standard de înaltă calitate

PRESTCOMPROD SCA
tel: 0251-413 232, fax: 0351-413 376
e-mail: contact@prestcomprod.com
www.prestcomprod.com
str. Dr. Dimitrie Gerota nr. 1A, Craiova, jud. Dolj

SC READY GARMENT TECHNOLOGY ROMANIA SRL
tel: 0267-351 020, fax: 0267-351 841
e-mail: info@drbockindustries.com
www.drbockindustries.com
Str. Ciucului nr. 149/A, 520036 Sfântu Gheorghe,
jud. Covasna

üproducție pantaloni bărbați și femei

ROMANIȚA SA
tel: 0249-512 923
e-mail: office@romanitasa.ro, www.romanitasa.ro
Str. Vornicu Ureche nr. 2, Caracal, jud. Olt

ü confecții textile

ROȘCA CONF SRL
tel: 0237-206 813, fax: 0237-225 040
e-mail: office@rosca.ro. www.rosca.ro
Str. Mărășești nr. 6, Focșani, Vrancea

ü producție confecții textile

S'MODE SA
tel: 0267-362 214, fax: 0267-360 636
e-mail: office@smode.ro
Str. Fabricii nr. 3, Târgu Secuiesc, jud. Covasna

üproducător de fuste și pantaloni de damă

TANEX SRL
tel: 021-421 02 16, fax: 021-421 04 82
e-mail: tanex@tanex.ro, www.tanex.ro
Șos. București-Măgurele nr. 47B, sector 5, București
üproducție confecții și tricotaje damă, copii și bărbați

TRICOTAJE
GILLMOD SRL
tel: 0744 648 732, tel/fax: 0264-433 657
e-mail.office@gillmod.ro, www.gillmod.ro 
str. București nr. 15, et. 3, Cluj-Napoca, jud.Cluj

ü producător tricotaje și confecții

JATEX SA
tel: 0231-517 988, e-mail: jatex@jatex.ro
Calea Națională nr. 32, 710012 Botoșani

üproducător de tricotaje tip lână: pulovere, jachete, 
fuste, rochii pentru adulți și copii. 25 de ani de experiență 

în domeniu. Oferim calitate și confort!

S&B COMP SRL,
tel: 0233-225 222, e-mail: office@sb.ro, www.sb.ro
Str. Izvoare 2C, 617188 Dumbrava Roșie, jud. Neamţ
üproducător de tricotaje pentru femei, bărbați și copii

ACCESORII &  
PASMANTERIE
AMANN ROMANIA SRL
tel: 0268-301 333; fax: 0268-301 322
e-mail: office.aro@amann.com, www.amann.ro
Str. Mihai Viteazu nr. 327J, Hărman, jud. Brașov

ü comercializare ață de cusut

EMIDALE INTERNATIONAL IMPEX SRL
tel: 021-331 77 84/86/90/91, fax: 021-331 77 85
e-mail: office@emidale.com, www.emidale.ro
Splaiul Unirii 96, sector 4, București

üimport-distribuție accesorii confecții

HACKENBERG TEXTILE GROUP
tel: 0266-211 176, fax: 0266-210 217,  
e-mail: textile@hackenberg-group.ro 
Str. Nicolae Bălcescu 69/C/3,  
535600 Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita

ü betelii, pungă buzunar țesută și imprimată, benzi 
perforate, bie, einfas, benzi elastice și neelastice, tricotate, 

țesute, împletite, benzi jacquard, căptușeală genunchi 
țesută și tricotată, material steag și material suport 

pentru imprimare digitală, inserții nețesute, țesute și 
tricotate, dos de guler, cuglu, nasturi, capse, butoni, nituri

HT PRINT SRL
tel. 0268-336 066, fax: 0268-337 900, e-mail: htprint@
htprint.ro, comercial@htprint.ro, www.htprint.ro, 
www.facebook.com/htprint.pasmanterie.
Str. Carpaților, nr. 60, Incinta Metrom, Brașov, jud. Brașov

ü Producător de panglici, benzi, chingi, elastice, 
șnururi, articole promoționale (lanyarde, fanioane, 

ecusoane etc), decorațiuni, etichete imprimate și 
țesute, benzi și panglici imprimate

MINET CONF SRL
tel/fax: 0250-733 677; 
e-mail: office@minetconf.ro, www.captuseala.ro
Str. Depozitelor nr. 12, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea

ücăptușeală matlasată

IL TEXTILE SRL
tel: 031-405 94 22
e-mail: office@iltextile.com, www.iltextile.com
Str. Baicului nr. 80, sector 2,  
CP 021784 București (România)

ü reprezentanță producători accesorii  
și pasmanterii pentru confecții și bijuterii

MABOTEX SRL
Tel : 021-667 77 61 / 62 / 63; fax: 021-667 77 64;
e-mail: office@mabotex.ro, www.mabotex.ro
Șos. Chitilei nr. 267, sector 1, București

üaccesorii și pasmanterie

MADEIRA PRIN LANDAU IMPEX SRL
tel: 021-320 32 06/ 021-312 05 15,  
mobil: 0762-249 099; e-mail: madeira@landau.ro, 
www.landau.ro; www.paiete.ro
Șos. Dudești-Pantelimon nr. 42, sector 3, București, 
033094

ü ață de brodat, paiete, alte furnituri  
și accesorii pentru broderie


