




Od wielu lat specjalizujemy się w dystrybucji 
tkanin obiciowych, dekoracyjnych, a od niedawna 
także dywanów. Rozwój firmy oraz liczne  
osiągnięcia to zasługa całego zespołu Fargotex 
Group oraz partnerów, którzy obdarzyli  
nas  zaufaniem. Współpracujemy z największymi 
producentami mebli w Polsce i za granicą. 
Doświadczenie i pasja z jaką działamy, pozwalają 
nam tworzyć unikalne kolekcje dopasowane  
do potrzeb współczesnego świata. 

Obserwujemy trendy, tworzymy kolekcje, 
a nasze portfolio powiększa się o nowe marki 
i coraz większe grono zadowolonych klientów. 

o nas

DOBRE 
WNĘTRZE 
ZACZYNA SIĘ 
OD TKANIN



20  lat w świecie
tkanin

doświadczenia



2006
Otwarcie nowego  
biura w Łomży 
oraz  filii w Kalwarii  
Zebrzydowskiej

2011
Powstanie marki  
Cosmonova
- tkanin dekoracyjnych

2015
Utworzenie  działu 
Trade Marketingu

1999
Powstanie firmy 
Fargotex Sp z o.o.

2017
Inwestor marki 
AlmiDecor

2004
Otwarcie filli 
w Kępnie

2011
Pierwsze uczestnictwo 
w Międzynarodowych  Targach 
HEIMTEXTIL we Frankfurcie

2013
Premiera rewolucyjnej 
technologii łatwego 
czyszczenia tkanin 
Magic Home 

2018
Otwarcie nowego 
biura z  showroom’em 
i pracownią szycia 
w Warszawie

historia

2018
Carpet Decor  –  
nowa kolekcja 
Stone Collection  
by Maciej Zień

2018
Poszerzenie 
Platformy Innowacji
Technologicznych

2019
Nowe kolekcje tkanin  
Fargotex Atelier  
i Cosmonova – współpraca  
z Maciejem Zieniem 

2016
Powstanie marki  
Carpet Decor –  
dywany dekoracyjne

2019
20 lat Fargotex  
Group 
– jubileuszowa kolekcja
 Fargotex Atelier



globalny
zasięg
działania
33 kraje świata



nagrody 2



innowacja
Innowacja zaczyna się od wizji. Obserwujemy zmieniający się świat,  
a wraz z nim potrzeby naszych klientów.  Stale udoskonalamy i wdrażamy  
nowe technologie, by powstające kolekcje spełniały oczekiwania  
najbardziej wymagających i świadomych osób. 



jakość
Tkaniny testujemy w certyfikowanych laboratoriach, aby mieć pewność,  
że nasze produkty są bezpieczne i cechuje je najwyższa jakość.  
Szczegółowej weryfikacji dokonujemy także poprzez wewnętrzny dział  
Kontroli Jakości, aby kolekcje opuszczały magazyn bez jakichkolwiek wad. 

Tekstylia oznakowane etykietą Oeko-Tex spełniają wysokie wymagania  
humanoekologiczne, co oznacza, że są wolne od stężeń substancji  
szkodliwych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla człowieka.
Certyfikat przyznawany jest przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi –  
niezalezny instytut badawczy Stowarzyszenia OEKO-TEX®.



design
Otaczający nas świat jest źródłem niekończących się inspiracji. Ciekawi nas 
natura, moda, sztuka. Bywamy na najważniejszych wydarzeniach branży  
tekstylnej m.in. w Mediolanie, Frankfurcie, Szanghaju. 
 
Dzięki temu zaletą naszych produktów jest różnorodność i wyszukany  
design zgodny ze światowymi trendami. 



serwis
Własne magazyny i sprawne zaplecze logistyczne, zapewniają szybką realizację 
zamówień, a kompetentny i profesjonalny zespół specjalistów - wsparcie  
na każdym etapie realizacji.



portfolio 
marek

tkaniny meblowe tkaniny dekoracyjne

dywany dekoracje 



kolekcje:
• Fargotex Atelier by Maciej Zień
• Fargotex Atelier Jubilee Collection

technologia:
Magic Home Technologies



Kierując się potrzebami naszych klientów, postanowiliśmy stworzyć kolekcje  
pełne gotowych rozwiązań, wyjątkowych wzorów, o starannie dobranej  
kolorystyce. Do współpracy przy tworzeniu Fargotex Atelier zapraszamy  
twórców będących autorytetami w dziedzinie wzornictwa.  

Jako pierwszego do projektu zaprosiliśmy jednego z czołowych polskich  
designerów - Macieja Zienia, który inspiruje do tworzenia unikalnych aranżacji, 
przenosząc trendy modowe z szafy do salonu. 

Fargotex Atelier  
by Maciej Zień



To wyjątkowa kolekcja powstała z okazji 20-lecia firmy Fargotex Group.  
Sześć linii kolorystycznych, trendowe wybarwienia, naturalne włókna,  
styl nawiązujący do znakomitych obrazów impresjonistów.  

Wyjątkowa kompozycja stworzona dla wielbicieli pięknych wnętrz,  
jako wyraz naszej pasji, pracy i doświadczenia. 

Fargotex Atelier  
Jubilee Collection



W naszej ofercie znajdziesz materiały dostosowane do Twoich potrzeb i wymagań, 
wykonane w nowoczesnej technologii Magic Home - łatwoczyszczące,  
z naturalnymi włóknami lnu, bawełny czy wiskozy, utrudniające wchłanianie 
płynów, czy też odporne na zadrapania pupila. Nieustannie pracujemy nad  
rozwojem oferty, tworząc inteligentne rozwiązania, wyprzedzające potrzeby 
naszych klientów. 

UTRUDNIONE
WCHŁANIANIE PŁYNÓW

ŁATWE CZYSZCZENIE
TKANIN WODĄ

TKANINY
TRUDNOPALNE

TKANINY PRZYJAZNE
ZWIERZĘTOM

TKANINY PRZYJAZNE
ŚRODOWISKU



ŁATWE CZYSZCZENIE 
TKANIN WODĄ

UTRUDNIONE 
WCHŁANIANIE 

PŁYNÓW TKANINY 
PRZYJAZNE 

ZWIERZĘTOM

TKANINY 
PRZYJAZNE 

ŚRODOWISKU

TKANINY
TRUDNOPALNE



3  000 000
zadowolonych
użytkowników

ponad



kolekcje:
• Cosmonova Fabric Design
• Cosmonova by Zień



Kolekcja tkanin dekoracyjnych, stworzona wspólnie z Maciejem Zieniem.  
Projektant proponuje swobodną interpretację na wykorzystanie materiałów,  
z których można stworzyć zasłony, firany, poduszki czy obicie dla ulubionego  
fotela lub sofy.

Zainspirowany wakacyjnymi podróżami i naturą designer, przeniósł jej motywy  
i barwy wprost na najnowsze projekty. Bazę stanowią ponadczasowe beże,  
brązy i szarości wzbogacone akcentami wzorów i kolorów.

Cosmonova by Zień



kolekcje:
• Magic Home Technologies
• Handmade Collection
• Vintage Collection
• Stone Collection by Maciej Zień



To innowacyjna kolekcja odpowiadająca na potrzeby współczesnych klientów 
ceniących funkcjonalność i oryginalny design. 

Każdy z dywanów wyposażony został w zaawansowaną technologię  
Magic Home ułatwiającą czyszczenie i utrudniającą wchłanianie płynów,  
które w postaci kropli pozostają na powierzchni dywanu. Dodatkowo, każdy z nich 
posiada antypoślizgowy spód, a także nie gromadzi szkodliwych roztoczy kurzu. 
Dywany idealnie sprawdzą się w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym. 
Dużą zaletą jest możliwość prania ich w pralce.

 
Magic Home Technologies



Ekskluzywna kolekcja ręcznie wykonanych dywanów, która powstała z myślą  
o ludziach ceniących oryginalne wzornictwo i wysoką klasę materiałów.  

Dywany z tej kolekcji tworzone są ręcznie w Indiach, dzięki czemu posiadają 
niepowtarzalny charakter. Wyróżniają się najwyższą jakością, uzyskaną  
dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej wełny z Nowej Zelandii oraz Nepalu,  
a także włókien wiskozy, wiskozy bambusowej i bawełny. 

 
Handmade Collection



Kolekcja „STONE” by Maciej Zień tworzona była w duchu natury,  
a u jej podstaw leży inspiracja kamieniem. Wzory dywanów oddają piękno  
rozmaitych rodzajów skał, a naturalny efekt udało się uzyskać, dzięki  
połączeniom niezwykle miękkich nici szenilowych, nawiązujących do barw  
ziemi. 

Ta designerska kolekcja została dodatkowo wykonana w technologii  
Magic Home, zapewniając m.in. łatwość czyszczenia, bez naruszania 
unikalnej struktury materiału. 

  
Stone Collection 
by Maciej Zień

S T O N E  C O L L E C T I O N
b y



Inwestycja w prestiżową firmę Almi Decor była przemyślanym krokiem  
do stworzenia kompleksowej oferty Fargotex Group. AlmiDecor to marka,  
która oferuje meble i akcesoria światowych marek takich jak Christian Lecroix, 
Alessi czy Designers Guild. Firma stawia również na rozwój kolekcji pod własną 
marką i  współpracę z najlepszymi polskimi brandami, które gwarantują  
wysoki poziom designu i jakość wykonania. Całość oferty to luksusowe,  
odważne i inspirujące produkty dedykowane dla najbardziej wymagających 
klientów.

Showroom AlmiDecor

Galeria Ethos
Plac Trzech Krzyży 10/14, Warszawa

www.almidecor.com



marketing
Na każdym etapie wspieramy naszych klientów, dostarczając im spektrum  
narzędzi i dedykowanych rozwiązań, wspierających pracę z naszymi produktami. 

dedykowane 
próbniki

profesjonalna
obsługa

social
media

eventy wsparcie
graficzne

materiay 
POS



trade 
marketing
Jesteśmy w ponad 800 salonach meblowych w Polsce. Nasi Partnerzy zyskują 
kompleksową opiekę, odpowiednie narzędzia, wsparcie w postaci szkoleń dla 
sprzedawców czy materiałów POS. Wszystkie działania prowadzone są przez  
dedykowanego doradcę. 



kontakt
Biuro Łomża
Al. Legionów 114C 
18-400 Łomża 
+48 86 218 53 90 
fargotex@fargotex.pl

Biuro Warszawa
ul. Solec 18 lok. 4
00-410 Warszawa
+48 22 188 19 11
biurowarszawa@fargotex.pl

Fargotex Group Kępno
ul. Cło 31a
63-604 Baranów
+48 62 782 33 82 
kepno@fargotex.pl



aby dowiedzieć się więcej zajrzyj na stronę:

www.fargotex.pl


