


Фабрика домашнього текстилю «ТЕКСТИЛЬ2000» 
почала свою діяльність у 1997 році, є приватною 
власністю і являє собою 100% родинний бізнес.  
Двадцятий рік поспіль фабрика впевнено зростає і 
ось вже друге покоління засновників активно розви-
ває компанію, вдало поєднуючи цей процес з цінно-
стями і традиціями своєї родини. 
Однією з головних цінностей компанії є довіра…  до-
віра кінцевого споживача до розмаїття домашнього 
текстилю, що випускає фабрика… це важка і дуже 
відповідальна праця. 
Люди мають отримувати якісний продукт, відчува-
ти зручність, комфорт і задоволення, користуючись 
продукцією компанії. Це і є сенсом існування родин-
ного бізнесу та надійною основою для благополуччя 
нащадків у майбутньому. 
Найголовнішим і найціннішим ресурсом компанії є ії 
співробітники, які сповідують родинні цінності. Пра-
цьовитість,  довіра, порядність, взаємна підтримка, 
креативність — саме ці риси здебільш притаманні на-
шим людям... і ми дуже пишаємося цим! 
Компанія володіє всіма необхідними виробничими 
та складськими приміщеннями, має власне виробни-
цтво асортименту наповнювачів, має сучасне устат-
кування з промислової вишивки та виготовлення 
асортиментів подушок, ковдр, наматрацників, комп-
лектів постільної білизни, тощо. 
Весь асортимент продукції проходить власний кон-
троль якості на кожному етапі його виробництва та 
відповідає всім вимогам відповідних міжнародних 
стандартів. Компанія має всі необхідні Сертифікати 
та Свідоцтва відповідності, включаючи й ОЕКО-ТЕХ 
STANDART100. 
Продукція компанії добре відома на теренах України. 
Фабрика має власні торгові марки та досить розгалу-
жену мережу дилерів. Продукція також представле-
на і у великих торгових мережах країни. За межами 
України продукція компанії постачається до Німеч-
чини, Італії, Хорватії, Болгарії та Румунії.
Ми завжди відкриті до співробітництва, тому запро-
шуємо і Вас до плідної співпраці. Отже, долучайтесь!
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Фабрика домашнього текстилю «ТЕКСТИЛЬ 2000» 
з гордістю пропонує Вам ознайомитися  

з асортиментом власних колекцій  
під Тороговою Маркою «IDEIA». 

Сучасний домашній текстиль нашого виробництва 
— це подушки, ковдри, наматрацники 

різного рівня пружності, м’якості, 
рівня теплоти... які створені 

виключно для комфортного сну 
як дорослих, так і дітей.

Сертифіковані сучасні матеріали, включаючи 
і 100% натуральні, ергономічний дизайн 

та  простота у догляді вигідно відрізняють 
 продукцію ТМ «IDEIA» від аналогів,  

представлених на ринку України.












































