
Bota Line 2019



Jesteśmy grupą specjalistów i pasjonatów. Tkactwo to 
element historii naszego miasta: Łodzi, inspirującej 
krainy starych kamienic muśniętych nowoczesną 
sztuką, miejsca przesiąkniętego łoskotem krosien, 
otulonego powabem tkanin i dzianin.  W tej scenerii 
powstał pomysł stworzenia linii dywanów wełnianych 
Bota Line.

W łódzkiej pracowni projektowej Dywilanu wciąż na 
nowo odkrywamy możliwości wzornicze mechanizmu 
żakarda. Tworzymy dywany czerpiąc zarówno z piękna 
tradycyjnych kobierców wschodnich, jak i geometrii 
rodem z lat 60-tych. Starannie dobieramy wybarwienia 
najszlachetniejszej przędzy wełnianej by w rezultacie 
uzyskać odcienie spełniające nasze wymagania.  
Czuwamy nad kolekcją na każdym etapie jej tworzenia.  



Zaprojektowane i wytkane w wełnie. Bota Line to 
dywany doszlifowane do granic z charakterystycznym 
wykończeniem typu thinline border. Uzyskanie 
subtelnej linii obramowania tkaniną jest efektem 
ręcznej pracy. Misterne obrzeże dywanów  Bota Line, 
nadaje wzorom lekkości i nie zakłóca ich kompozycji.

Pragniemy pokazać Ci świat dywanów widziany 
naszymi oczami. Świat nasycony łodzkim designem.
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Dostępne rozmiary: 80x115, 133x190, 160x230, 200x300.

bota line 6

!100% Wełny nowozelandzkiej
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Dostępne rozmiary: 80x115, 133x190, 160x230, 200x300.

bota line 3

!100% Wełny nowozelandzkiej





Dostępne rozmiary: 80x115, 133x190, 160x230, 200x300.

wycisza wnętrze naturalnie

bota line 1

!100% Wełny nowozelandzkiej





do
sz

lifo
wa

ny
 d

o 
gra

nic
: t

hin
line

 b
ord

er

Dostępne rozmiary: 80x115, 133x190, 160x230, 200x300.

bota line 5

!100% Wełny nowozelandzkiej





Dostępne rozmiary: 160x230, 200x300.
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bota line 7

!100% Wełny nowozelandzkiej





Dostępne rozmiary: 80x115, 133x190, 160x230, 200x300.

bota line 4

subtelnie wybarwiony

!100% Wełny nowozelandzkiej
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Bota: wzór wykorzystywany w zdobnictwie tkanin, 
symbol płodności i miłości małżeńskiej sięgający 
korzeniami starożytnej Persji. Do dziś jest popularny 
we wzornictwie krajów Bliskiego Wschodu. W 
Azerbejdżanie i Turcji znany jest pod nazwą buta, zaś 
w Iranie i Indiach jako botteh lub botha. W języku 
perskim słowo “boteh” oznacza krzew, klaster liści, 
kępę krzaków i to właśnie pierwotna nazwa tego 
wzoru wskazuje inspirację naturą. 

W rzeczywistości nie sposób jednoznacznie określić 
jego pierwowzoru. Wiele źródeł podaje, że jest on 
odzwierciedleniem drzewa cyprysowego, które było 
symbolem wiecznego życia w zoroastrianiźmie. Dla 
tego wyznania ogień był świętością i stąd kolejna 
interpretacja boteh: płomień. 

W kulturze zachodniej motyw znany jest jako „paislay”. 
Jego kształt bywa kojarzony z liściem gruszy, 
ogórkiem, migdałem, orzechem nerkowca. W Polsce 
spotyka się określenie „wzór turecki”.

Bota po albańsku to świat.


