
WZORNIK TKANIN    fabrics sampler   



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

74 

LARS  1st price group • 1. grupa cenowa

skład / composition
100% pes

waga / weight
250 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
en1021 -1

test Martindale’a / Martindale test
90 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry  4-5 / na mokro/wet  5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
75,6 n / 65,1 n 

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
900 n (30,3%)  / 832 n (24,5 %) 

odporność na światło / light resistance
5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
–

pilling / pilling resistance
4-5



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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LARS  1st price group • 1. grupa cenowa



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

68 

MATT VeLVeT  1st price group • 1. grupa cenowa

skład / composition
100% pes

waga / weight
430 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
en1021 -1 (na zapytanie / on demand)

test Martindale’a / Martindale test
>100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry  5 / na mokro/wet  4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
84,9 n / 95,6 n

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
725 n (79,9%) / 724 n (79,8 %) 

odporność na światło / light resistance
>5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
waTer repellenT

pilling / pilling resistance
5



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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MATT VeLVeT  1st price group • 1. grupa cenowa

Tkanina MaTT VelVeT jest dedykowana 
do komponowania w drugiej grupie 
cenowej z tkaniną GRACE 

Przykład: Matt Velvet 79 + Grace 78
_ 

The MaTT VelVeT fabric is dedicated to 
composing with the GRaCe fabric 
(in the 2nd price group)

Example: Matt Velvet 79 + Grace 78



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

20 

pIANO  1st price group • 1. grupa cenowa

skład / composition
100% pes

waga / weight
310 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
bs 5852: part 1: 1979, source 0

test Martindale’a / Martindale test
>60 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet  4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
32 n / 40 n

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
 730 n / 489 n

odporność na światło / light resistance
4/5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
łatwe czyszczenie wodą,  
utrudnione wchłanianie płynów  
/ eAsY WAter cLeANiNg, WAter repeLLeNt

pilling / pilling resistance
4



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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pIANO  1st price group • 1. grupa cenowa



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

13 

ZOyA  2Nd price group • 2. grupa cenowa

skład / composition
100% pes

waga / weight
390 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
bs 5852: part 1: 1979, source 0

test Martindale’a / Martindale test
50 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4 / na mokro/wet  4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
44 n / 63 n

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
691 n / 580 n

odporność na światło / light resistance
4-5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
łatwe czyszczenie wodą, przyJazne  
zwierzĘtoM / easy water cLeaninG,
pet FriendLy

pilling / pilling resistance
4



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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ZOyA  2Nd price group • 2. grupa cenowa



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

15 + pikowanie karo 6 

MONOLITh  1st price group • 1. grupa cenowa

skład / composition
100% pes

waga / weight
330 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
en1021-1

test Martindale’a / Martindale test
>100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 5 / na mokro/wet 3-4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
49,5 n / 34,9 n

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
710 n (73,7%)  / 501 n (101,8 %) 

odporność na światło / light resistance
4-5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
sMart by davis
waTer repellenT

pilling / pilling resistance
4



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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MONOLITh  1st price group • 1. grupa cenowa



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

55 

eTNA  1st price group • 1. grupa cenowa

skład / composition
100% pes

waga / weight
330 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
en 1021/1

test Martindale’a / Martindale test
> 83 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
154,2 n / 112,3n

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1902 n / 1513 n

odporność na światło / light resistance
5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
–

pilling / pilling resistance
4



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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eTNA  1st price group • 1. grupa cenowa



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

63 

fANcy  1st price group • 1. grupa cenowa

skład / composition
100% pes

waga / weight
260 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
en 1021/1

test Martindale’a / Martindale test
>100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
59,4 n / 87,0 n

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
553 n / 507n

odporność na światło / light resistance
3-4

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
sMart by davis

pilling / pilling resistance
5



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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fANcy  1st price group • 1. grupa cenowa



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

08 

pegASuS  1st price group • 1. grupa cenowa

skład / composition
100% pes

waga / weight
300 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
en1021-1

test Martindale’a / Martindale test
47 600 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 5 / na mokro/wet  4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
41 n / 36,5 n

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
457 n / 495 n

odporność na światło / light resistance
>5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
sMart by davis
waTer repellenT

pilling / pilling resistance
4-5



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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pegASuS  1st price group • 1. grupa cenowa



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

07 

skład / composition
100% pes

waga / weight
300 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
bs 5852: part 1: 1979, source 0

test Martindale’a / Martindale test
>40 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4 / na mokro/wet 3-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
47,9 n / 44,8 n

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
548,7 n / 272,6 n

odporność na światło / light resistance
4

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
utrudnione wchłanianie płynów  
/ WAter repeLLeNt

pilling / pilling resistance
4

KINgSTON  1st price group • 1. grupa cenowa



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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KINgSTON  1st price group • 1. grupa cenowa



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

07 orange 

MILTON NeW  1st price group • 1. grupa cenowa

skład / composition
97% pes, 3% ny

waga / weight
300 g/m² 

normy przeciwpożarowe / flame retardant
bs 5852: part 1: 1979, ignition source 0 (cigarette)

test Martindale’a / Martindale test
90 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet > 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
160 n / 49 n

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1000 n / 840 n

odporność na światło / light resistance
4

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
MaGic hoMe

pilling / pilling resistance
5



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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MILTON NeW  1st price group • 1. grupa cenowa



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

09 

STRONg  2Nd price group • 2. grupa cenowa

skład / composition
100% pes

waga / weight
381 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
bs 5852: part 1: 1979, source 0

test Martindale’a / Martindale test
50 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4 / na mokro/wet 3-4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
89 n / 59 n

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
816 n / 504 n

odporność na światło / light resistance
5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
łatwe czyszczenie wodą
przyJazne zwierzĘtoM
virus protect / easy water cLeaninG
pet FriendLy
virus protect

pilling / pilling resistance
4-5



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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STRONg  2Nd price group • 2. grupa cenowa



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

59

gRAce  2Nd price group • 2. grupa cenowa

skład / composition
70% rpes / 30% polyester

waga / weight
600 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
en1021-1

test Martindale’a / Martindale test
75 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
458,2 n / 341,3 n 

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1501 n (21,3%) / 1344 n (25,4 %) 

odporność na światło / light resistance
4-5

pilling / pilling resistance
4

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
recycLed poLyester
easy cLean



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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gRAce  2Nd price group • 2. grupa cenowa

Tkanina GRACE jest dedykowana do 
komponowania w drugiej grupie cenowej 
z tkaniną MATT VELVET 

Przykład: Matt Velvet 79 + Grace 78
_ 

The GRaCe fabric is dedicated to composing 
with the MaTT VelVeT fabric 
(in the 2nd price group)

Example: Matt Velvet 79 + Grace 78



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

20 

heSTeR  2Nd price group • 2. grupa cenowa

skład / composition
100% pes

waga / weight
300 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
-

test Martindale’a / Martindale test
43 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
97,4 / 96,3 n

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1999 n (39,3%) / 1199 n (25,3%)

odporność na światło / light resistance
4

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
–

pilling / pilling resistance
4-5



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

01 1805 20110

37

12

42

13

heSTeR  2Nd price group • 2. grupa cenowa



65

BeLLAgIO 3rd price group • 3. grupa cenowa

skład / composition
100% pes

waga / weight
404,06 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
–

test Martindale’a / Martindale test
>100.000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
–

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
–

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1310 n / 1356 n

odporność na światło / light resistance
–

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
aqua clean
safe fronT

pilling / pilling resistance
5

próbki mają charakter poglądowy. nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

the sample is provided as a guide only. therefore an exact match can not be guaranteed.

dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

color differences between individual production batches are allowed.



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

 01  131

 245

 321  503

 08  14

 248

 324

 105

 156  271

 355

 11

 213  28

 451

 13

 242

 300  50
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The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

BeLLAgIO 3rd price group • 3. grupa cenowa
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MySTIc 3rd price group • 3. grupa cenowa

próbki mają charakter poglądowy. nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

the sample is provided as a guide only. therefore an exact match can not be guaranteed.

dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

color differences between individual production batches are allowed.

skład / composition
100% pes

waga / weight
450 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
–

test Martindale’a / Martindale test
> 200.000 

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
600 / 600

odporność na światło / light resistance
4-5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
aqua clean
safe fronT

pilling / pilling resistance
5

dopuszczalne są różnice kolorystyczne między 
poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

color differences between individual production 
batches are allowed.



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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dAyTONA  3rd price group • 3. grupa cenowa

próbki mają charakter poglądowy. nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

the sample is provided as a guide only. therefore an exact match can not be guaranteed.

dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

color differences between individual production batches are allowed.

skład / composition
51% pes, 38% ac, 11% pa

waga / weight
395 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
en 1021 1-2
bs 5852 0-1
imo

odporność na drapanie / scratch resistance
> 20 n / > 3 dan

test Martindale’a / Martindale test
> 200.000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
> 350n

odporność na światło / light resistance
6

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
aqua clean exTreme
safe fronT
pet FriendLy

pilling / pilling resistance
5



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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cARABu   3rd price group • 3. grupa cenowa

skład / composition
50% pes, 35% ac, 15% pa

waga / weight
410 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
en 1021 1-2, bs5852 1-2

test Martindale’a / Martindale test
200 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
20 n (bs 4303) -> 3 dan

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
350

odporność na światło / light resistance
6

odporność na pilling / pilling resistance
4

próbki mają charakter poglądowy. nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

the sample is provided as a guide only. therefore an exact match can not be guaranteed.

dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

color differences between individual production batches are allowed.



  

 

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

the sample is provided as a guide only. therefore an exact match can not be guaranteed. color differences between individual production batches are allowed.

próbki tkanin mają charakter poglądowy. nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

cARABu   3rd price group • 3. grupa cenowa
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NORdIc  3rd price group • 3. grupa cenowa

próbki mają charakter poglądowy. nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

the sample is provided as a guide only. therefore an exact match can not be guaranteed.

skład / composition
50% pes, 35% acril, 15% pa

waga / weight
410 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
en 1021 1-2, bs5852 0-1, imo

Odpornosc na drapanie / scratch resistance
> 20 N / > 3 daN

test Martindale’a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
20 n (bs 4303)>3

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
350

odporność na światło / light resistance
6

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
aqua clean exTreme
safe fronT
pet FriendLy

pilling / pilling resistance
5

dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

color differences between individual production batches are allowed.



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. 
Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition
corrected leather (madras)

grubość / thickness
0.9/1.1 mm

rozmiar płata / hide size
4.8 – 5.3 m²

chOcO

heRMeS  4th price group • 4. grupa cenowa



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
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