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Dywany afgañskie – tkane rêcznie z we³ny na
osnowie we³nianej lub jedwabnej oraz z jedwa-
biu na osnowie jedwabnej. Wysokiej klasy
we³na zwiêksza ich wytrzyma³oœæ. Dominuj¹-
cym jest kolor czerwony w ró¿nych odcieniach
– od bardzo ciemnego do miedzianego.
Dobrze komponuj¹ siê zw³aszcza z meblami
antycznymi. Wzory podstawowe to m.in.
Buchara, Jamud, Stopa S³onia, Baszir. Na zdjê-
ciu 1 dywan afgañski wzór kaukaski, o wymia-
rach 169 x 125 cm, cena dywanu 4180 z³.

Dywany irañskie (perskie) – tkane rêcznie, na
osnowie z we³ny lub jedwabiu. Du¿y wybór
wzorów o zró¿nicowanych ornamentach m.in.
kwiaty, roœliny, ogrody (Isfahan, Tebriz, Fara-
han, Kerman, Nain), wzory geometryczne
(Scherias, Kaszkai, Afszar, Bachtiari) lub dywa-
ny g³adkie (Gabbi). Przewa¿aj¹ kolory: ¿ó³ty,
zielony, turkusowy, granatowy, czerwony;
zw³aszcza w dywanach Gabbi kolory s¹ ¿ywe
i kontrastowe, a elementami ozdobnymi dla

tego typu dywanów s¹ rysunki zwierz¹t, ludzi,
roœlin, które przypominaj¹ rysunki dzieci. 
Na zdjêciu 2 dywan perski Isfahan (osnowa
jedwab) o wymiarach 280 x 186 cm, cena
19 980 z³. Na zdjêciu 5 dywan perski Gabbi,
o wymiarach 250 x 173 cm, cena 5090 z³.

Dywany pakistañskie – tkane rêcznie, z we³ny
na osnowie bawe³nianej, o zró¿nicowanych
kolorach (m.in. be¿owy, czerwony, zielony, gra-
natowy, niebieski) i ró¿norodnych wzorach.
Zdobione motywami geometrycznymi (romby) i
miêkk¹ we³n¹ o wysokim po³ysku. Niektóre
wzory s¹ zaczerpniête z dywanów irañskich
(perskich), afgañskich lub turkmeñskich. Na
zdjêciu 3 dywan pakistañski – wzór turkmeñ-
ski, o wymiarach 291 x 218 cm, cena 5190 z³.

Dywany chiñskie – rêcznie tkane na osnowie
z we³ny lub jedwabiu. Przewa¿aj¹ motywy
kwiatowe u³o¿one wokó³ medalionu lub innych
wzorów centralnych lub z wzorami perskimi.

Nadaj¹ wnêtrzom zarówno urz¹dzonym w stylu
klasycznym jak i nowoczesnym oryginalny cha-
rakter. Na zdjêciu 4 dywan chiñski, wzór 
kaukaski o wymiarach 198 x 137 cm, cena
4140 z³.

Dywany indonepalskie –  tkane rêcznie
z we³ny na osnowie bawe³nianej. Wyró¿nia je
wzorzysta bordiura i jednokolorowe t³o. Na
zdjêciu 6 dywan indonepalski, o wymiarach
183 x 118 cm, cena 1450 z³.

Dywany supernepalskie s¹ rêcznie tkane
z wysokiej jakoœci miêkkiej we³ny australijskiej.
S¹ mi³e w dotyku. Na zdjêciu 7 dywan super-
nepalski, o wymiarach 302 x 256 cm, cena
8140 z³.
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