
Made to measure curtains





Systemy zaciemnień okiennych Estelle Cartwright Home

Zasłony & Rolety





NASZA FILOZOFIA
    Dobrze zaprojektowane dekoracje okienne podniosą atrakcyjność Twojego 

wnętrza i  zapewnią mu niepowtarzalny design. W  Estelle Cartwright Home 
możesz zamówić projekt i  wykonanie wymarzonych zasłon i  rolet. Zasłony 
i dekoracje szyjemy ręcznie. Tworzymy własne kolekcje tkanin na bazie produktów 
takich marek jak m.in. James Hare, Dekoma, Lindwood, Manuel Canovas, 
Casadeco, Colfefax Fowler, Jane Churchill, Ashley Wild Group czy Clarke&Clarke. 
Zapraszamy do lektury niniejszego katalogu, w  którym prezentujemy step by 
step - jak szybki, prosty i przyjemny jest proces zamawiania dekoracji okiennych 
w Estelle Cartwright Home.

    Spraw, aby Twoje wnętrze było niepowtarzalne. Wyraź we współpracy 
z  Estelle Cartwright Home swój osobisty styl. Spotkajmy się w  Showroomie. 
Tylko cztery kroki dzielą Cię od posiadania wymarzonych dekoracji. 

Zapraszam Cię do świata moich inspiracji,

Marta



Z A S ŁONY
Od ponad 10 lat zajmujemy się projektowaniem mody, wnętrz i wzornictwem 

przemysłowym. Mamy własną pracownię krawiecką, a  także współpracujemy 
z  mistrzami rzemiosła z  całego kraju. Zgromadzona wiedza o  tkaninach 
w  połączeniu z  praktycznym ich wykorzystywaniem w  ramach realizowanych 
różnorodnych projektów wyróżnia nas na rynku. Jesteśmy partnerem 
wizerunkowym marki HEMMS, której rozwiązania m.in. w zakresie inteligentnego 
sterowania upięciami okiennymi, możesz zobaczyć w  naszym Showroomie. 
Każdą zasłonę i roletę szyjemy ręcznie, a zakres naszych usług obejmuje także 
dekorowanie wnęk okiennych, mebli sypialnych i  dziennych (szycie narzut, 
poduch, puf, pokrowców, obrusów a także kompletów pościeli). W Showroomie 
Estelle Cartwright Home możesz zobaczyć setki ciekawych tkanin, z  których 
każdą, możemy przetworzyć pod Twoje potrzeby. Powstałe projekty, sygnujemy 
monogramem Estelle Cartwright Home, będącym synonimem komfortu, jakości 
i luksusu . Poznaj rodzaje zasłon i upięć okiennych, które oferujemy. Będzie nam 
niezmiernie miło, jeżeli wybrane rozwiązania spodobają Ci się i  spełnią Twoje 
oczekiwania. 









Pencil Pleat

Liberty

Basket Weave



Poplar Grove

Smocked

Gathered Tab



Skirted

Tucks

Inserts



Julie Anne

Controlled cuff

Banding & Buttons



Cuff-Top

Tuxedo

Tied Back



Cupped

Swagged Panel

Italian Stringing eliminates tiebacks



Który sposób układania się zasłon     na podłodze najbardziej Ci odpowiada?

Touching Breaking Sweeping



Który sposób układania się zasłon     na podłodze najbardziej Ci odpowiada?

Sweeping Puddlin Puddlin



RO L E T Y
Jako Estelle Cartwright Home jesteśmy partnerem angielskiej marki James 

Hare, która od ponad 150lat dostarcza tkaniny Brytyjskiej Rodzinie Królewskiej 
i dekoruje Pałac Buckingham. Co unikatowe, każda tkanina marki James Hare 
może zostać wyprodukowana w formie tapety ściennej i dopełnić dekorację 
Twojego wnętrza. Naszym silnym partnerem jest marka DEKOMA. Pracujemy 
też z innymi strategicznymi na rynku producentami tkanin. Posiadamy 
w ofercie wiele tkanin w modnych tonacjach kolorystycznych i strukturalnych. 
Wszystkie tkaniny możesz zobaczyć w Showroomie Estelle Cartwight Home 
przy ul. Bernardyńskiej 16C na warszawskim Mokotowie.  Poznaj rodzaje rolet 
okiennych, które proponujemy. Będzie nam miło, jeżeli którakolwiek z nich, 
będzie odpowiadała Twojej wizji. 





New York Classic

New York Exclusive

Paris Romantic

Paris Romantic Lambrekin



Vienna

London Country

Vienna Ballroom

London City



E T A P Y
krok po korku

KROK 1 | spotkanie kreacyjne w showroomie 

Wystarczy, że zadzwonisz do nas i zaproponujesz dogodny dla siebie termin (+48 605 603 133). Zapraszamy 
Cię w niezwykłą podróż, pełną inspiracji, pięknych tkanin i dodatków do Showroomu Estelle Cartwright Home. 
Przy filiżance kawy i francuskich makaronikach omówimy Twoje oczekiwania i wizję wymarzonych dekoracji. 
Dokonamy wyboru tkanin, rodzajów wykończenia, krojów oraz uzgodnimy każdy detal Twojego zamówienia. 

Zadbamy o to, aby realizacja dekoracji była dla Ciebie prawdziwą przyjemnością. Najpóźniej jeden dzień przed 
uzgodnionym terminem spotkania, prosimy przygotuj i prześlij do nas na adres estelle@estelle.pl: 

- rzut wszystkich pomieszczeń, w których planujesz udekorować otwory okienne (space plan/plan powierzchni 
– jeżeli posiadasz)

- zestawienie i zdjęcia wszystkich okien, które chcesz udekorować (ujęcia frontowe i boczne każdego okna. 
Zdjęcia możesz wykonać telefonem lub tabletem. Ważne jest dla nas, aby zdjęcia były zrobione ze stosownym 

oddaleniem i zawierały widok okien i ścian przylegających)

- wymiary każdego okna (zmierz szerokość swoich okien oraz ich wysokość – licz odległości według otworu 
okiennego)

Dzięki przekazaniu nam przed spotkaniem w/w informacji, będziemy mogli przygotować się i przedstawić Ci 
na spotkaniu propozycje, które będą zgodne z twoim gustem i upodobaniami.

 

Spotkanie kreacyjne ma charakter wstępny. Po spotkaniu kreacyjnym, przedstawimy Ci drogą elektroniczną 
ofertę w formie formularza zamówienia. Jego akceptacja i podpisanie przez Ciebie uruchomi realizację 

Twoich dekoracji. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, pobierana jest zaliczka w wysokości 50% 
jego wartości, płatna na podstawie faktury VAT pro-forma, którą otrzymasz od nas drogą elektroniczną wraz 

z formularzem. Opłacenie zaliczki pozwoli na rozpoczęcie prac i zamówienie tkanin, dodatków oraz pozostałych 
elementów Twoich dekoracji. 

Z A M Ó W I E N I A



KROK 2 | przekazanie rysunku dekoracji okiennych 

W ciągu 7 dni od zaksięgowania wpływu zaliczki, prześlemy Ci w wersji elektronicznej komputerowo 
sporządzony rysunek, przedstawiający przybliżony widok twoich udekorowanych okien. Będzie on miał formę 

taką, jak szkice zawarte w niniejszym katalogu. Rysunek obejmie każde dekorowane dla Ciebie okno. Po 
zaakceptowaniu rysunków pobierana jest płatność częściowa w wysokości 20 procent wartości zamówienia, 

płatna na podstawie faktury VAT, którą przekażemy Ci także drogą elektroniczną. 

Z A M Ó W I E N I A

KROK 3 | pomiar z natury na terenie inwestycji

W uzgodnionym z Tobą terminie zbierzemy z natury precyzyjne wymiary Twoich okien. Jest to niezbędne, 
aby przygotować produkt skrojony na miarę.  W etapie tym, po zdjęciu miary, pobierana jest płatność 

częściowa w wysokości 20 procent wartości zamówienia, płatna na podstawie faktury VAT, którą także 
przekażemy Ci drogą elektroniczną.

KROK 4 | odbiór

Odbiór zamówionych dekoracji w Showroomie lub instalacja dekoracji na terenie inwestycji

Nastąpi wówczas czwarta płatność w wysokości 10% wartości zamówienia, pobierana wraz z odbiorem 
dekoracji w Showroomie lub na zasadzie przedpłaty na podstawie faktury VAT pro-forma. W Showroomie 

obsługujemy wszystkie dostępne kanały płatności. 

Cena każdego zamówienia ustalana jest indywidualnie w formie formularza zamówienia. Cena jest 
uzależniona od zużycia metrów bieżących materiału, jego rodzaju, a także od licznych detali. Należy przyjąć, 

że całkowity koszt udekorowania okna w wymiarach przybliżonych 200x200 nie będzie niższy niż 2.500 + 
23% VAT (projekt, materiał oraz szycie). Koszt zainstalowania dekoracji tkaninowych oraz rolet wliczony jest 

w cenę zamówienia (nie obejmuje instalacji karniszy, osprzętu i prac budowlanych).

CENY



Follow us

Facebook.com/EstelleCartwrightHome @estelle_cartwright



Showroom Estelle Cartwright Home 
Warszawa

ul. Bernardyńska 16C
Mokotów Park Villa Aqua

02-904 Warszawa
tel.: + 48 607 676 757 | +48 605 603 133

estelle@estelle.pl

KONTAKTzaplanuj spotkanie
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