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Henkel oraz sklep Dresówka.pl 
zapraszają do wzięcia udziału w testowaniu 

chusteczek Color Catcher K2r
Chusteczki Color Catcher zapobiegają utracie koloru w trakcie prania, 

umożliwiając pranie różnych kolorów bez konieczności segregowania ubrań. 

TESTUJ Z NAMI

Do każdej paczki będziemy dokładać zestaw próbek obejmujący 
chusteczki Color Catcher K2r oraz próbki produktów do prania firmy Henkel tj:

-Perwoll Gold
-Silan S&O Original

-Silan Sensitive
-Persill Gel Freshness by Silan

Wypróbuj Chusteczki Color Catcher marki K2r 

i  zapomnij o segregowaniu prania

szyj z pasją

DRESÓWKA.PL

*akcja trwa od 27.10.2017 do 17.11.2017   *pełny regulamin akcji na stronie www.dresowka.pl



Do grona naszych projektantów dołączyła niezwykle uzdolniona artystka 

Jowita Tiesing - Yoffka InBetween. Ponizej prezentujemy kolekcję zimowych

paneli, które już na początku listopada pojawią się w naszym sklepie.   

STREFA



Kolekcję zimową w naszym sklepie powiększą również projekty  

Aleksandry Kryszkiewicz .

STREFA



NOWOŚĆ
w dresówka.pl

tkaniny 

WODOODPORNE

Już niebawem w sklepie Dresówka.pl 

pojawia się tkaniny wodoodporne z naszymi wzorami.



tkaniny 

WODOODPORNE

Tkanina wodoodporna idealnie nadaje się na worki i nerki. 

Inspirację przygotowała dla nas Ela Wasiluk - me2u.



tkaniny 

WODOODPORNE

Tkanina wodoodporna 

wzór mehndi oraz eko skóra aqua

w eleganckiej odsłonie od Natalii Florek - Noelle 



Tkanina wodoodporna jest idealna nie tylko na worki i torby. 

Nietypowa inspiracja od Katarzyny Grabarskiej       .

tkaniny 

WODOODPORNE



SOFTSHELL

Ofertę softshellu z nadrukiem 
wzbogaciliśmy  o nasze sztandarowe projekty. 

Do worów dołączyły również nowości.



Śpiworki dla bliźniaków powstały z naszego softshellu oraz baranka.
Cudowną inspirację stworzyła dla nas Katarzyna Grabarska.

SOFTSHEL Love
inspiracje



Kurtka z naszego softsellu we wzór Graffiti

to inspiracja od Natalii Florek - Noelle 

SOFTSHEL Love
inspiracje



szyciowe

ŚWIEŻAKI

Jeżeli
- znudziły Ci się ubrania z sieciówek

- nie potrafisz znaleźć w sklepach swojego stylu

- chcesz aby twoje dziecko chodziło w pięknych i dobrej jakości ubraniach

- chcesz sie wyróżnić z tłumu

I zastanawiasz się nad zakupem maszyny do szycia 

to teraz jest idealny moment.

Zacznij przygodę z szyciem wraz z Dresówka.pl.

1. Kup maszynę do szycia

2. Zrejestruj się w naszym sklepie: www.dresowka.pl

3. Wyślij do Nas dowód zakupu maszyny

4. Odbierz pakiet startowy a w nim: 

materiały testowe oraz mini przewodnik o ich rodzajach.

Zapraszamy

Regulamin akcji „SZYCIOWE ŚWIEŻAKI” dostępny na stronie sklepu dresówka.pl

Odkryj w sobie pasje do szycia
,



Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta:

Martyna Zacher
Kierownik Działu Obsługi Klienta
kontakt@dresowka.pl 

Karolina Milej
Obsługa klienta/reklamacje 
reklamacje@dresowka.pl

Iza Moskwa
Obsługa klienta zagranicznego
iza@dresowka.pl

Szymon Łacny
Zamówienia hurtowe
hurtowe@dresowka.pl

W razie pilnych zapytań, poza godzinami pracy polecamy kontakt przez nasz fanpage na Facebooku:
h�ps://www.facebook.com/dresowka

a także w naszej grupie kontaktowej: 
h�ps://www.facebook.com/groups/580996865371431/

śledzić nas można również na naszym instagramie: 
h�ps://www.instagram.com/pl.dresowka/

Dresowka.pl, 
ul. Poprzeczna 7 

48-340 Głuchołazy
tel.:77 47 49 149

   

Katarzyna Obierska
Dyrektor Operacyjny
katarzyna@dresowka.pl 

KONTAKT

Karolina Jaworska
Kierownik pasmenterii 
pasmanteria@dresowka.pl

Małgorzata Michalewska
Obsługa klienta
gosia@dresowka.pl

Arkadiusz Bar
Obsługa sklepu 
sklep@dresowka.pl

Radosław Cyganek
Obsługa informatyczna sklepu
radek@dresowka.pl

Barbara Juszczak
Specjalista ds. marke�ngu
barbarajuszczak@dresowka.pl

Mateusz Wójciak
Właściciel Dresówka.pl

Beata Napiontek
Prezes Zarządu Dresówka.pl

Przemysław Mazurkiewicz
W-ce prezes Zarządu Dresówka.pl

Katarzyna Sroka
Obsługa klienta/blog
blog@dresowka.pl

szyj z pasją

DRESÓWKA.PL
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