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Oferta 

Współpraca z nami zdecydowanie wyróżni Państwa sklep pod względem oryginalności i 

niepowtarzalności asortymentu.  

Amali.pl to tylko naturalne, certyfikowane tkaniny, nietoksyczne nadruki oraz oryginalne 

wzornictwo. A to wszystko by otaczać się nie tylko praktycznymi, ale przede wszystkim 

zdrowymi i pięknymi tekstyliami najwyższej jakości. 

Starannie wybieramy tkaniny, które produkują dla nas polscy producenci. 

Projektujemy wzory, następnie są one drukowane na naszych tkaninach, oraz wykańczane 

specjalnie pod nasze indywidualne zamówienie. 

Następnie z gotowych bezpiecznie nadrukowanych tkanin i dzianin szyjemy wyjątkowe 

produkty, które są doceniane przez wielu zaprzyjaźnionych odbiorców, ale przede wszystkim 

przez mamy, dzieci i inne osoby które zakupiły nasze towary.  

  

Jesteśmy polskim renomowanym producentem 

atestowanej bawełnianej pościeli 

delikatnych naturalnych kocyków 

chroniących mat do wózków 

poduszek antywstrząsowych 

ochraniaczy na pasy i wiele innych 

Wszystko w pięknej oryginalnej kolorystyce.  

Komplety pościeli można dowolnie zestawić z pasującymi do nich ochraniaczami do łóżeczka. W 

swojej ofercie mamy bogaty asortyment produktów przeznaczonych dla najmłodszych: 

począwszy od: 

poduszek typy Miś w różnych wzorach i barwach dla przedszkolaków i maluszków 

uczęszczających do żłobka. 

Z myślą o potrzebach dzieci oraz ich rodziców, dbamy o najwyższą jakość ofertowych produktów 

oraz komfort i bezpieczeństwo maluchów już od ich pierwszych lat życia. 

Bardzo miękkie i naturalne materiały zapewnią dziecku wygodę i chronią jego delikatną skórę 

przed podrażnieniami z zewnątrz. 

Nasza firma dba o najwyższe standardy produkcji. Dzianiny i tkaniny, których używamy 

posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100, wiodący w świecie znak bezpieczeństwa 

wyrobów. 

Jesteśmy przekonani, że klienci Państwa sklepu znajdą wśród naszych różnorodnych i ciekawie 

zaprojektowanych akcesoriów dla dzieci i dorosłych produkty odpowiadające ich potrzebom. 

Dbamy o każdy szczegół i zadowolenie wszystkich klientów :) 

  

http://www.iw.lodz.pl/tresc/352/53/3/
http://www.iw.lodz.pl/tresc/352/53/3/
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Klienci uwielbiają kupować nasze tekstylia jako prezenty, gdyż przez swoją doskonałą jakość oraz 

niepowtarzalność jest to zawsze trafiony podarunek. 

  

Warunki współpracy 

 

Przy zakupie za minimum 600zł - 20%   KUPON  hurt20pr 

Przy zakupie za minimum 1000zł – 25 %   KUPON  hurt25pr 

Przy zakupie za minimum 2000 zł – 30%   KUPON  hurt30pr 

Dostawa jest realizowana kurierem pod wskazany adres niezwłocznie po zaksięgowaniu 

płatności lub po akceptacji zamówienia. Przesyłka do klienta jest realizowana bezpłatnie. 

Zapraszamy na stronę Amali.pl 

Zamówienia należy składać droga elektroniczną na stronie sklepu amali.pl  

1. Po dodaniu produktów do koszyka należy wprowadzić odpowiedni dla 

przedziału kwot kupon rabatowy.  

2. Po zatwierdzeniu przez nas zamówienia oraz zweryfikowaniu płatności 

wysyłamy towar pod wskazany w zamówieniu adres dostawy.  

3. Faktura wystawiana jest elektronicznie i wysyłana na wskazany adres email.  

 

Pierwsze 3 zamówienia- przedpłata 100% 

Kolejne zamówienia posiadają odroczony 7 dniowy terminen płatności. 

 

 

Z wyrazami szacunku  

Artur Nakonieczny Prezes Zarządu  

 

  

  

 

 


