
 

 

 

FARGOTEX GROUP - FAQ  

 

1. Kim Państwo jesteście? 

Dystrybutorem tkanin meblowych i dekoracyjnych. Jednak mamy istotny wpływ na tworzenie każdej kolekcji. 

Jesteśmy zaangażowani w każdy etap procesu produkcji. To my decydujemy o finalnym efekcie – strukturze, 

wybarwieniach i właściwościach każdej z kolekcji - dlatego ostateczny efekty sygnujemy marką Fargotex.  

2. Skąd pochodzą Państwa produkty? 

Zdecydowana większość naszych tkanin pochodzi z Europy, głównie z Turcji, która jest liderem w obszarze 

stosowania innowacji i nowoczesnych technologii w produkcji tkanin.  

3. Gdzie szukacie inspiracji dla tworzenia nowych produktów?  

Przede wszystkim w podróżach. Jesteśmy świadomi, jak ważne jest poszukiwanie nowych kierunków 

rozwoju. Dlatego też nieustannie podróżujemy po całym świecie, czerpiąc z niego to, co najlepsze. Częste 

podróże są dla nas źródłem nieskończonych inspiracji. Każdą kolekcję tworzymy z największą starannością w 

oparciu o obowiązujące trendy. 

4. Jaki jest kierunek dalszych działań Grupy Fargotex?  

Dążymy do bycia czołowym dostawcą tkanin w Polsce i za granicą. Dlatego staramy się zdobywać nowe rynki. 

Aktualnie poszerzamy zakres działalności o kraje skandynawskie, stąd koncepcja kolekcji PASTELOVE, 

stworzonej z myślą o jasnych wnętrzarzach z akcentem pasteli. Poza tym kładziemy nacisk na stosowanie w 

produkcji tkanin innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, że nasze produkty nie są po prostu tkaninami, a 

stają się także czynnikiem ułatwiającym życie naszym klientom. Dlatego w dalszym ciągu będziemy starali się  

tworzyć kolekcje z wartością dodaną. 

5. Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na współpracę z Małgorzatą Rozenek? 

Marka Magic Home to komfort czystości w domach naszych klientów, dlatego chcieliśmy nawiązać 

współpracę z osobą, która jest ekspertem w dziedzinie dbałości o czystość. Wybór był dla nas oczywisty. Poza 

tym nie musieliśmy długo namawiać Pani Małgosi do współpracy, ponieważ bardzo szybko doceniła wysoką 

jakość naszych produktów. Jej osobiste zaangażowanie i docenienie zalet tkanin Magic Home to bardzo 

ważne elementy naszej współpracy.  

6. W czym wyraża się wyjątkowość Państwa produktów? / Jaka jest Państwa przewaga na tle konkurencji? 

Przede wszystkim w innowacyjności, która sprawia, że tkaniny Grupy Fargotex wpływają na komfort życia 

naszych klientów. Ponadto nasze produkty charakteryzuje nienaganna jakość, którą stale weryfikuje 

wewnętrzny Dział Kontroli Jakości oraz Polski Instytut Włókiennictwa w Łodzi. Dzięki temu mamy gwarancje 

niezawodności naszych produktów, a zarazem wysyłamy naszym klientom czytelny sygnał, że wysoka jakość 

tkanin jest dla nas niezwykle ważna. Sprzedaż produktów Grupy Fargotex jest wspierana przez bardzo dobrze 

zorganizowany serwis i obsługę klienta na bardzo wysokim poziomie. Posiadamy też wyjątkowo bogatą 

ofertę produktową. Różnorodność struktur oraz bogactwo barw w paletach kolorystycznych każdej z kolekcji 

mocno odbiega od ofert firm konkurencyjnych. Chcemy mieć pewność, że trafimy w oczekiwania każdego 

naszego klienta, a gusta są przecież różne. Na tle konkurencji wyróżnia nas także profesjonalna usługa szycia. 

Posiadamy własną szwalnię, która jest w stanie przygotować najwyższej jakości produkty gotowe do 

dekoracji wnętrz. Dbamy o naszych klientów kompleksowo, co przejawia się w wysokiej jakości produktów, 

oryginalnym designie, innowacjach technologicznych, szybkim serwisie i całkowitym bezpieczeństwie 

(Certyfikaty: Oeko-Tex i Deklaracja Reach). Ta KOMPLEKSOWOŚĆ to wartość, którą pielęgnujemy każdego 

dnia.  


