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IWARPOL
POZNAJMY SIĘ

IWARPOL to polska firma, która powstała w 2015 roku jako
firma rodzinna. Nazwa firmy pochodzi od imion ich założycieli -
Iwony i Arkadiusza Grzywacz. Od początku swojej działalności
prowadzi produkcję oraz sprzedaż ekologicznych wyrobów
wiklinowych.

Firma dysponuje własnym zapleczem surowca, dzięki czemu
jakość oferowanych wyrobów konkuruje z innymi dostępnymi
na rynku.

IWARPOL sprzedaje swoje produkty poprzez sklep internetowy
(wiklinowy-market.pl) oraz wszystkie dostępne portale
sprzedażowe w Polsce i za granicą.
Obecnie współpracuje z firmami z Polski, Niemiec, Słowacji i
Litwy.
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Oferta
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Bogata i różnorodna oferta firmy IWARPOL obejmuje ponad 1000 produktów
w kategoriach: meble do domu i ogrodu, kosze zakupowe, rowerowe,
gospodarcze, tacki, legowiska dla zwierząt, kwietniki oraz różnorodne
dekoracje.

Jesteśmy otwarci na współpracę z hurtowniami, dostawcami oraz innymi
sklepami w każdej formie, m.in. na zasadzie dropshippingu. Nasze wyroby
(m.in. kufry, skrzynie, pojemniki) tworzone są również na indywidualne
zamówienie klienta.

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia indywidualnej oferty oraz
omówienia szczegółowych warunków współpracy.



Nasze produkty
Meble wiklinowe Kosze zakupowe Kosze gospodarcze

Skrzynie, kufry

Kosze świąteczne,
wielkanocne

Legowiska, transportery
dla zwierząt

Wózki, kołyski, krzesełka

Kosze rowerowe

Wiklina ogrodowa

Kosze piknikowe

Kosze na drewno,
kominkowe

Tace wiklinowe, chlebaki

Torby, szkatułki, kasetki Abażury wiklinowe Foteliki rowerowe...
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Meble
wiklinowe

Oferta Wiklinowego Marketu to między innymi
meble wiklinowe, w tym szafki, regały, krzesła czy
sofy wiklinowe.  Meble te w każdym domu pełnią
dwie ważne funkcje – użyteczną oraz dekoracyjną.
Niezwykle uniwersalne meble o bogatym,
interesującym wzornictwie perfekcyjnie pasują do
nowoczesnej i tradycyjnej aranżacji wnętrz. 
Szafki, regały, etażerki to elementy umeblowania,
dzięki którym nadamy swoim wnętrzom
oryginalnego charakteru. Pozwolą one również
zaprezentować posiadane drobiazgi i pamiątki.
Wyszczególnione produkty doskonale nadają się do
salonu, jadalni, kuchni oraz pokojów dziecięcych, bez
względu na wybrany styl aranżacji.
Krzesła i fotele w aranżacji z drewnianym stołem
nadadzą pomieszczeniu nader interesującego
charakteru, a fotele bujane i  sofy stanowią
doskonałe uzupełnienie tarasu czy werandy.
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Meble wiklinowe



Skrzynie,
kufry

W tej kategorii prezentujemy Państwu wyjątkowe
kufry i skrzynie. Meble tej kategorii charakteryzują się
perfekcyjnym wzornictwem oraz unikalnym
połączeniem tradycji z nowoczesnością. Wszystkie
elementy wykonane z wikliny zawsze emanują
niezwykłym ciepłem, tworzą unikalną atmosferę
komfortu, a przy tym są niezwykle praktyczne oraz
wygodne w użytkowaniu. 
Kufry i skrzynie stanowią ważny element
wyposażenia domu, w którym można
przechowywać różne przedmioty. Wysokiej jakości
materiały oraz solidne wykonanie są gwarancją
pełnej satysfakcji.
Produkty tej kategorii tworzone są również na
indywidualne zamówienie naszych klientów .
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Skrzynie, kufry



Legowiska,
transportery
dla zwierząt

Lekkie i praktyczne legowiska sprawdzą się nie
tylko w domu, ale i w podróży. Nasze produkty są
przyjazne dla zwierząt, a także łatwe w utrzymaniu.
Transportery i budki są odporne na zniszczenia oraz
codzienne użytkowanie. Dzięki swemu
oryginalnemu wyglądowi i starannemu wykonaniu
cieszyć będą nie tylko właściciela, ale przede
wszystkim pupila. 
Stylowe i eleganckie legowiska mogą znaleźć
miejsce w każdym zakątku mieszkania.
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Legowiska, transportery dla zwierząt



Wózki,
kołyski,

krzesełka

Urocze kołyski dla misiów i lalek wykonane zostały
z ekologicznej, wysokogatunkowej wikliny oraz
wysokiej jakości drewna. Kolebka wyściełana jest
delikatnym materiałem, ma daszek oraz dokładnie
wykonane płozy. Jest to w 100% bezpieczna dla
naszych pociech skonstruowana z naturalnych
surowców zabawka, która z pewnością ucieszy
każdego malucha. W kołysce znajduje się także
poduszeczka wraz z kołderką. To swoiste
rękodzieło będzie idealnym upominkiem dla każdej
małej dziewczynki z okazji urodzin, Dnia Dziecka,
czy też jako podarek pod choinkę.
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Wózki, kołyski, krzesełka



Torby,
szkatułki,
kasetki

W tej kategorii prezentujemy Państwu inne popularne
wyroby takie jak: torby wiklinowe, szkatułki, kasetki
do przechowywania. Wszystkie oferowane przez nas
produkty charakteryzuje wysoka precyzja wykonania,
solidność, trwałość oraz atrakcyjne wzornictwo. Jako
produkty wyplatane z ekologicznych surowców
zyskują sympatię coraz większej liczby klientów. Ich
praktyczność i wielofunkcyjność sprawiają, że znajdą
zastosowanie w każdym domu czy mieszkaniu.
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Torby, szkatułki, kasetki



Kosze
zakupowe

W tej kategorii prezentujemy kosze zakupowe:
znane, najbardziej popularne i lubiane przez
wszystkich wyroby z wikliny. Kosze zakupowe mają
bardzo szerokie zastosowanie, a jedynym
ograniczeniem jest wyobraźnia. Wykorzystujemy je
przy robieniu codziennych zakupów, grzybobraniu,
prezentach, służą nam również jako pojemniki do
przechowywania takich przedmiotów jak np. wełny
i gałganków, gdy zajmujemy się robieniem na
drutach, bądź szydełkowaniem. Używamy je
zamiast szuflad w spiżarkach, równie często
widzimy je jako część rustykalnej aranżacji wnętrza. 
Kosze zakupowe wyplatane są przez nas z polskiej
ekologicznej wikliny, stanowią doskonałe
połączenie praktyczności z estetyką, a wysoka
jakość i trwałość są gwarancją satysfakcji z zakupu.
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Kosze zakupowe



Kosze
rowerowe

Każdy z nas stara się prowadzić zdrowy tryb życia,
dlatego co raz częściej zamieniamy 4 koła na rower.
Nieodzownym wyposażeniem każdego miejskiego
roweru jest koszyk. Wiklinowe kosze rowerowe
oferowane w naszym sklepie charakteryzują się
solidnym wykonaniem, wysoką funkcjonalnością,
atrakcyjnym wyglądem oraz bardzo prostym
montażem. Kosze są idealne do przewożenia
zakupów, torebki lub prowiantu podczas wypadu na
piknik. Szeroki wybór modeli oraz kolorystyki
sprawia, iż każdy znajdzie tu koszyk pasujący do jego
upodobań.
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Kosze rowerowe



Kosze
świąteczne,
wielkanocne

Święta Wielkanocne to w Polsce tradycyjnie
święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. W tej
kategorii znajdą Państwo różnego rodzaju koszyki
świąteczne/wielkanocne, idealne do święconki.
Oferujemy małe kosze dla najmłodszych - na
przysłowiowe jajko i baranka - oraz większe,
rodzinne, które pomieszczą cały zestaw pokarmów.
Święconka umieszczona w naszym koszu będzie
stanowić stylową dekorację każdego Wielkanocnego
stołu. 
Wszystkie kosze świąteczne/wielkanocne wykonane
są z wysokogatunkowej ekologicznej wikliny.
Charakteryzują się precyzyjnym i solidnym
wytworzeniem oraz trwałością.
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Kosze świąteczne, wielkanocne



Wiklina
ogrodowa

Produkty ogrodowe są nadal pożądanym
elementem ozdobnym naszych ogródków, działek
czy tarasów.  Wiklina do ogrodu to różnego rodzaju
doniczki i osłonki wiklinowe, a także płotki w wielu
rozmiarach, które idealnie nadają się do tworzenia
kompozycji kwiatowych oraz oddzielania rabat od
trawników. W naszej ofercie posiadamy także
dekoracyjne produkty brzozowe i drewniane.
Wyroby te są perfekcyjnym rozwiązaniem dla
każdego miłośnika roślin, który ceni sobie estetykę
oraz naturalność.
Wiklina ogrodowa jest bardzo trwała oraz odporna
na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Ekologiczna, doskonale wkomponuje się w każdy
ogród.   Jest z pewnością rozwiązaniem
niskobudżetowym i solidnym.
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Wiklina ogrodowa



Abażury
wiklinowe

Abażury z wikliny są wspaniałym elementem
dekoracyjnym modnego obecnie stylu boho,
skandynawskiego czy rustykalnego. Ich naturalna,
ekologiczna forma sprawdzi się w niemal każdym
pomieszczeniu: sypialni, kuchni lub w salonie.
Produkty występują w kolorach ecru i naturalnym,
dzięki czemu wkomponują się w różne
pomieszczenia oraz nadadzą im wyjątkowego
charakteru. Lampy zostały wykonane z najwyższą
starannością co gwarantuje satysfakcję
użytkowania.
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Abażury wiklinowe



Kosze
gospodarcze

W tej kategorii prezentujemy kosze o różnej
pojemności, przydatne do rozmaitych prac
domowych, gospodarczych, a także ogrodowych. Ich
solidne wykonanie oraz zróżnicowane pojemności,
kształty sprawiają, iż w każdym domu znajdą swoje
przeznaczenie. 
Wysoka jakość surowca, który stosowany jest do
wyrobu naszych produktów  oraz jego polskie
pochodzenie gwarantuje ich trwałość i wytrzymałość.
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Kosze gospodarcze



Kosze
piknikowe

Te niezwykle praktyczne i funkcjonalne wyroby z całą
pewnością świetnie sprawdzą się podczas wypadu
na piknik. Dzięki dużej pojemności oraz zamykanemu
wieku nic z niego nie wypadnie podczas transportu,
w trakcie posiłku cały prowiant będzie zabezpieczony
przed latającymi intruzami. Wykonane z wysokiej
jakości polskiej wikliny z dbałością o każdy szczegół
zapewnią Państwu długie użytkowanie. 
Wiklinowy kosz piknikowy to również doskonała
propozycja na prezent – któż z nas nie ucieszyłby się
z tak stylowego, a zarazem wielofunkcyjnego
podarunku. Gwarantujemy, iż nasze kosze piknikowe
spełnią każde oczekiwania, nawet te najbardziej
wymagających klientów.
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Kosze piknikowe



Kosze na
drewno,

kominkowe

Kosze na drewno to element wyposażenia każdego
domu posiadającego kominek. Ten praktyczny
przedmiot może stanowić klimatyczną oprawę
centralnego punktu pomieszczenia, jakim jest kominek.
Koszyki na drewno jakie oferujemy cechuje
ergonomiczność oraz właściwa pojemność, solidne
wykonanie i wytrzymałość dzięki najwyższej jakości
wikliny wykorzystywanej do ich wytworzenia. Szeroki
wybór modeli oraz kolorów sprawi, iż każdy znajdzie tu
coś dla siebie.
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Kosze na drewno, kominkowe



Tace
wiklinowe,

chlebaki

W tej kategorii prezentujemy Państwu przedmioty
kuchenne, artykuły codziennego użytku takie jak
chlebaki i tace wiklinowe o różnych kształtach,
rozmiarach oraz wzorach, tak nieodzowne w kuchni
w każdym domu. Tacki i chlebaki służą nam do
serwowania oraz przechowywania pieczywa, dzięki
którym zachowa ono świeżość na dłużej. Na tacach
możemy podawać napoje oraz ciasta, a także
mniejsze posiłki jak przystawki, przekąski. Tace
wiklinowe mogą stanowić również element dekoracji
kuchni, jadalni lub salonu.
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Tace wiklinowe, chlebaki



Więcej naszych produktów
znajdziesz tutaj

Sprzedajemy.plOlx

Allegro
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Facebook

Ebay Amazon

Instagram



Opinie:

36

Barbara 
Google 

"IWARPOL  wiklinowy-market.pl to
sklep z najwyższej jakości
asortymentem z zakresu ekologicznych
wyrobów z wikliny, dostosowanych do
zapotrzebowań każdego typu klienta,
w przystępnej cenie. Profesjonalna,
zawsze chętna do pomocy i porady
obsługa klienta sprawia, że chce się
tam powracać. Z czystym sumieniem
każdemu polecam nabywanie
produktów w tym sklepie."

Orina
Google 

"Super obsługa, dobry kontakt,
szybko załatwianie spraw,
profesjonalizm. Polecam."

Joanna
Facebook

"Polecam. Świetny kontakt,
szybka wysyłka, produkt zgodny
z opisem."

Sandra
Google

"Polecam z całego ❤  cały asortyment z
owego sklepu zadowala swoją jakością,
jak i ceną. Myślę, że zakup tutaj pozwoli
każdemu śmiało stwierdzić, że jeżeli
chodzi o rzeczy tego typu - to jak
kupować, to tylko w IWARPOL.
Zakupiłam już kilka rzeczy i nie żałuje.
Polecam i polecać będę. Jedyny minus
to fakt, że zakupy tutaj uzależniają -
kupuję rzeczy dla babci, dla mamy.
Wszystkie jesteśmy zadowolone."

Magdalena
Facebook

"Bardzo polecam, same śliczności,
tworzone z pasją i z wielkim
kunsztem, Wspaniała tradycja,
wspaniałe produkty. Kosz na rower
wytrzymały i bardzo duży :) "

Anna
Ceneo

"Przesyłka dotarła bez żadnych
uszkodzeń. Bardzo piękne,
staranne wykonanie produktów i
ten zapach wikliny przy otwieraniu
paczki...."
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Skontaktuj
się z nami

E-mail

biuro@wiklinowy-market.pl

Sklep internetowy

Telefon

515-805-476

Adres

IWARPOL
Chodaczów 20
37-306 Grodzisko Dolne


