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HISTORIA 
Dywany istnieją od tysiącleci, a powstały na stepach Azji Środkowej. Na początku były 
używane przez nomadów do ochrony przed zimnem i przykrywania koni. 

Orientalne dywany zaczęto importować do Europy około XIII wieku; były prawdziwym 
luksusem i stały się dekoracją wykorzystywaną do przykrywania kredensów i łóżek. Dopiero 
w XVIII wieku dywany zaczęto kłaść na podłogach w zachodnich domach.  

W latach 80. XX wieku, stawiając czoła rynkowi, na którym nadal rządziły orientalne 
dywany, Serge LESAGE zaczął tworzyć i sprzedawać współczesne dywany. 

W 2004 roku firma została przejęta, a nowe kierownictwo generalne i artystyczne rozwinęło 
koncepcję „Twórcy Wnętrza”. 

Własny dział produkcyjny oznacza, że każdy zamawiający otrzyma dywan spełniający 
wszystkie jego wymagania (motyw, kolor, wielkość i kształt). Na naszej stronie internetowej 
umieściliśmy moduł dostosowywania dywanów do indywidualnych potrzeb, pozwalający 
klientom, zarówno profesjonalistom, jak i osobom prywatnym, na obejrzenie swoich 
projektów. Serge LESAGE szybko zyskała pozycję lidera na rynku współczesnych 
luksusowych dywanów oraz w produkcji dywanów na zamówienie, docenianych na całym 
świecie.  

Dzięki intuicji powstało wiele współczesnych, pięknych i inspirujących dzieł, będących 
znakiem rozpoznawczym kolekcji Serge LESAGE.  

Wysoka jakość i ręczna produkcja to cechy wszystkich dywanów tworzonych przez firmę. Są 
one wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy kulturami, w ramach której współczesne 
wzornictwo i wiedza rzemieślnika współdziałają ze sobą, a szacunek dla umiejętności 
przodków i wymagań środowiskowych łączą się ze sobą, aby pisać nową, piękną przyszłość.  

 

 

 



Wzornictwo 
Frédérique Lepers jest zarówno dyrektorem artystycznym, jak i projektantką kolekcji Serge 
LESAGE. Lubi łączyć tradycję z innowacyjnością i ożywiać kolory i materiały, nadając im 
prawdziwe znaczenie. To podstawa jej kreatywnego podejścia. Jej skrywana słabość do 
architektury, natury i pierwiastka ludzkiego kształtuje jej wyobraźnię, podczas gdy ona 
kieruje się technikami, materiałami i fakturami. Jej wyczucie koloru i linii nadaje każdemu 
dywanowi własną osobistą tożsamość. 

„Przez ostatnich dziesięć lat zdobywałam doświadczenie w pracy nad projektami, w ramach 
których bawiłam się radykalnymi wyborami i dodatkowymi zabawnymi opcjami, nigdy nie 
zapominając o roli dywanu w życiu człowieka. Moja ręka jest moim intuicyjnym 
przewodnikiem, przewodnikiem rzemieślnika. Ręka w rękę, idziemy do przodu i tkamy 
współczesne, eleganckie, wyjątkowe, a czasami niespodziewane nastroje dzięki naszym 
kolekcjom”. 

Umiejętność słuchania, czego pragną ludzie, oraz wspierania ich w realizacji ich osobistych 
projektów, jest także nieodłączną częścią naszego zawodu. Serge LESAGE cieszy się 
międzynarodowym uznaniem dzięki fachowej wiedzy na temat produkcji indywidualnie 
zaprojektowanych dywanów; firma posiada własne studio projektowe i zespół sprzedażowy 
specjalizujący się w zarządzaniu indywidualnymi projektami oraz posiadający wszelkie 
niezbędne narzędzia pozwalające na spełnienie wszystkich życzeń klientów prywatnych, 
dekoratorów wnętrz i agencji projektowania wnętrz. 

 

PRODUKCJA  
Nasze dywany powstają dzięki umiejętnościom przodków wykorzystywanym 
przez rzemieślników w warsztatach znajdujących się głównie w północnych 
Indiach, zgodnie z technikami produkcji welurowych dywanów wiązanych 
ręcznie na krosnach pionowych, tuftowanych ręcznie na płótnie bawełnianym, 
lub tkanych ręcznie na krosnach poziomych. 

 

 

 

 

 

 



DYWANY WIĄZANE RĘCZNIE  

Tradycyjny sposób produkcji welurowych dywanów pozostał nieomal niezmieniony od 
wieków; dywany są wykonywane na pionowych krosnach przez wykwalifikowanych 
rzemieślników. 

Na papierze milimetrowym tworzony jest rysunek w pełnej skali (każdy kwadracik symbolizuje 
jeden supełek), który następnie jest ręcznie kolorowany, punkt po punkcie. 

Tkacz wiąże odpowiednie wiązki wełny lub wiskozy na nitkach osnowy zgodnie z rysunkiem, 
tworząc rząd supełków. Te następnie są ubijane młotkiem, a supełki są przycinane, aby 
utworzyły aksamitny włos dywanu. 

W kolejnym kroku dywan jest delikatnie prany ręcznie, w celu podkreślenia miękkości i błysku 
aksamitnego włosia, a potem rozkładany do wyschnięcia. 

Dywan wiązany to unikalne rękodzieło, którego jakość jest określana według liczby węzłów na 
metr kwadratowy; im wyższa liczba węzłów, tym bardziej wyrafinowany wzór. 

Ten tradycyjny proces jest w całości wykonywany ręcznie, gwarantując dywanowi długi okres 
użytkowania i niezwykłe piękno. 

 

 

 

 



DYWANY TUFTOWANE RĘCZNIE  

Ten proces produkcji dywanów został wynaleziony później; dywan jest wykonywany na 
bawełnianym płótnie, na którym wcześniej narysowano wzór. 

Rzemieślnik z dużą precyzją przepycha pasma wełny lub wiskozy przez bawełnę za pomocą 
„pistoletu tuftującego”, umiejętnie odwzorowując zarys wzoru. 

W przypadku dywanów rzeźbionych pasma są tuftowane na maksymalnej wysokości, a 
następnie ostrożnie przycinane nożyczkami. 

Spód dywanu jest pokrywany lateksem w celu utrwalenia pasm, a następnie dodawane jest 
podłoże wtórne. 

Dywan jest wykańczany (czesany, rzeźbiony, przycinany w celu wyrównania powierzchni, a 
krawędzie są obszywane). 

Powierzchnia dywanu jest wyrównywana; krawędzie są obszywane ręcznie; a jeśli wymaga 
tego wzór, dywan jest także rzeźbiony. Wszystkie te procedury są wykonywane przy użyciu 
narzędzi pomagających rzemieślnikowi w pracy. 

Wyżej opisana technika produkcji dywanów pozwala na uzyskanie szerokiej gamy wzorów, a 
jej wynikiem jest dywan wysokiej jakości, powstały dzięki połączeniu umiejętności tkacza i 
rzeźbiarza. 

 

 

 



DYWANY TKANE RĘCZNIE  

Tkanie odbywa się identycznie jak w przypadku gobelinów i jest wykonywane na krosnach 
poziomych. 

Rysunek jest malowany na papierze lub płótnie i umieszczany pod nitkami, tak aby tkacz mógł 
z niego korzystać. 

Technika ta obejmuje kilka procesów, takich jak ręczne tkanie na krosnach mechanicznych w 
celu stworzenia prostych geometrycznych wzorów, oraz tkanie na ramie umożliwiające 
wykańczanie dywanów bez podkładu z tkaniny, dla większej delikatności i elastyczności. 

Różne metody tkania dają różny wygląd i ciekawe efekty. 

 

 

 

 

 

 



WSKAZÓWKI  
PO CO NAM W DOMU DYWANY?  

Dywany kształtują, otwierają i poszerzają przestrzeń 

Sprawiają, że pokój wydaje się bardziej przytulny, dodając mu stylu 

Ich piękno, kolory i materiały budzą nasze emocje 

Dają poczucie komfortu i wyjątkowo dobrego samopoczucia w pokoju 

Zapewniają naturalną izolację akustyczną i cieplną, a ponadto działają antystatycznie 

Architekci i dekoratorzy wnętrz mają rację twierdząc, że dywany są niezbędnym elementem 
wystroju wnętrza 

JAKI ROZMIAR WYBRAĆ 

Dywany pasują do wszystkich pomieszczeń! 

Jeśli chcesz, aby Twój dywan zdefiniował przestrzeń, wybierz taki, który będzie odrobinę 
większy niż to konieczne, dla efektu spokoju i przestrzeni. Jeśli chcesz ujednolicić miejsce, 
upewnij się, że dywan jest wystarczająco duży, aby jego duży fragment wystawał spod mebli. 
Niektóre pokoje wymagają bardzo precyzyjnie dobranych dodatków, na przykład w 
określonym kolorze. W takim przypadku zalecamy zamówienie dywanu wykonanego na 
zamówienie. 

W tym celu możesz skontaktować się z nami; pomożemy Ci!  



 

 

JAKI MATERIAŁ WYBRAĆ 

Większość naszych dywanów jest wykonana z naturalnych materiałów, takich jak wełna, 
skóra, włókna bambusa i włókna celulozy (lub wiskozy). Wszystkie te materiały są 
wyjątkowo komfortowe, zdrowe i niepalne. Połączenie różnych włókien daje ciekawe efekty 
światła i zmieniających się kolorów. Włókna bambusa nadają dywanowi niesamowitej 
miękkości. Wełna zapewnia dekoracyjny wygląd i nieograniczone możliwości - dywan może 
być rzeźbiony, mieć wykończenie welurowe lub pętelkowe, lub inne o różnej wysokości 
włosia.  



 

 

JAKI KOLOR WYBRAĆ 

Kolor to jeden z najważniejszych czynników przy dobieraniu dodatków do wnętrza; nadaje 
domowi tożsamość i ma istotny wpływ psychologiczny (często zaczynamy opis od koloru). 
Jeśli Twoje meble są jednobarwne lub mają neutralne kolory, wybierz kolorowy dywan z 
wzorem, aby dodać pokojowi wyrazu. Spróbuj dopasować kolor dywanu do akcesoriów, 
takich jak poduszki i narzuty. Jeśli wolisz podkreślić fakturę sofy czy mebli, lub kolory 
obrazów, wybierz bardziej neutralny odcień dywanu, jednobarwny lub monochromatyczny, 
aby ujednolicić pokój. 
W razie wątpliwości zasięgnij porady specjalisty; odwiedź jeden z naszych sklepów w 
pobliżu twojego miejsca zamieszkania.  



 

 

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA 
Ręcznie wykonane dywany są wyjątkowo wytrzymałe, a marka Serge 
LESAGE jest gwarancją jakości. Można je czyścić i naprawiać nieograniczoną 
liczbę razy. 

Dywany są bardzo łatwe w czyszczeniu i wymagają tylko minimum pielęgnacji i konserwacji. 

Sekretem utrzymania dywanu w dobrym stanie jest regularne odkurzanie go za pomocą 
końcówki bez szczotki oraz szybkie odsączanie rozlanych płynów ściereczką lub ligniną, bez 
pocierania, w celu uniknięcia powstania plam. 

W pierwszych miesiącach użytkowania na wełnianych dywanach może pojawiać się meszek. 
To normalne zjawisko; a właściwie to coś, co wyróżnia dobrej jakości dywan wykonany 
wyłącznie z naturalnych materiałów. Meszek można usunąć odkurzaczem. 

Nigdy nie należy używać szamponów do dywanów do wełny, wiskozy i innych naturalnych 
materiałów. 

Jeśli z dywanu wystaje pasemko, nie należy go wyciągać, lecz dociąć nożyczkami do 
wysokości pozostałych pasemek.  

Od czasu do czasu należy odwracać dywan, aby cała jego powierzchnia była równomiernie 
wystawiona na światło. 



Na życzenie sprzedajemy także odżywkę zabezpieczającą przed zabrudzeniami. Chroni ona i 
impregnuje włókna dywanu, redukując stres powodowany przez ewentualne plamy. 

Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z nami lub przeczytać naszą ulotkę 
na temat pielęgnacji dywanów, w której zawarliśmy wskazówki, jak zachować świeżość 
dywanu na dłużej i zapewnić mu długie użytkowanie. 

	


