Kluczem do sukcesu naszych tkanin, jest świadomość ich znaczenia dla wnętrza. Materiały meblowe Fargotex to gwarancja najwyższej
jakości, która zrodziła się z pasji i doświadczenia. Od lat, kierując się potrzebą komfortu i nienagannej estetyki, staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów w zakresie tkanin.Różnorodność struktur oraz bogactwo kolorów i odcieni naszych materiałów sprawiają,
że wszelkie wyobrażenia o wyjątkowych, ponadczasowych wnętrzach stają się rzeczywistością. Niezwykłe walory praktyczne wyrażające
się w łatwości czyszczenia – Magic Home Collection, dopełniają całości, tworząc ofertę kompleksową, w której każdy znajdzie coś
dla siebie.

SYSTEM I MAGIC HOME

Oznaczenia występujące w systemie MAGIC HOME COLLECTION

POWŁOKA EASY LIFE
Powłoka zapobiegająca wsiąkaniu płynów.

DUŻA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
Test Martindale > 75000 cykli.

ŁATWE CZYSZCENIE
Struktura tkaniny pozwala na łatwe usuwanie palm np. z soku, herbaty, czekolady za pomocą samej wody.

PRZYJEMNA W DOTYKU
Tkanina bardzo miękka w dotyku.

Instrukcja użytkowania materiałów meblowych FARGOTEX z kolekcji
Magic Home Collection
ZASADY PIELĘGNACJI
Tkaniny obiciowe należy regularnie czyścić i pielęgnować według załączonych instrukcji.
2. Tkaninę obiciową należy utrzymywać w czystości. Aby zabezpieczyć przed zabrudzeniem,
tkaninę należy odkurzać przy pomocy odkurzacza lub ręcznie przy użyciu miękkiej szmatki.
3. Płyny należy wycierać z powierzchni tkaniny za pomocą dobrze absorbującego materiału
bez wywierania nacisku. Pozostały płyn wycierać czystym i suchym materiałem (bawełnianą
szmatką, papierowym ręcznikiem, itp.) wywierając lekki nacisk.
4. Jeśli płyn pozostawia plamę należy wytrzeć ją za pomocą namydlonej bawełnianej szmatki nie rozprzestrzeniając plamy. Należy przekładać namydloną ściereczkę na drugą stronę po
każdorazowym kontakcie z tkaniną, aby nie roznieść i wetrzeć plamy. Następnie mydło należy
wypłukać wodą.
5. Suche zabrudzenia (błoto, popiół, pył, kosmetyki, itp.) należy odkurzyć z tkaniny przed wniknięciem substancji do wnętrza tkaniny. W przypadku pozostałości należy strzepnąć zabrudzenie i delikatnie szczotkować szczoteczką. Jeśli plama pozostała, należy wycierać ją okrężnymi
ruchami za pomocą namydlonej bawełnianej szmatki.
6. W przypadku innych plam należy namoczyć bawełnianą szmatkę i namydlić mydłem hipoalergicznym. Następnie należy wycierać plamy z lekkim naciskiem tak, aby nie roznieść plamy.
Ruchy powinny być delikatne i okrężne.
7. Rozlaną ciecz należy wyczyścić od razu wycierając od zewnątrz plamy do środka bez zbytniego tarcia.
8. Po zakończeniu czyszczenia należy wytrzeć obszar dookoła plamy wilgotną szmatką, aby
utrzymać taki sam poziom nawilżenia. Suszenie należy wykonywać ruchami okrężnymi za pomocą suszarki do włosów ustawionej na niski poziom ciepła.
9. Do czyszczenia produktu należy używać mydła hipoalergicznego. Nie zaleca się stosowania
płynu do naczyń, mydła w płynie, rozpuszczalników o odczynie zasadowym i na bazie ropy naftowej oraz detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym, tj. wybielacze itp.
10. W celu wysuszenia nigdy nie należy używać żelazka.
11. Nie należy używać środków do czyszczenia dywanów.
12. Regularne czyszczenie i konserwacja tkanin obiciowych zapobiega powstawaniu zabrudzeń
oraz znacznie przedłuża ich żywotność.
13. Wszystkie produkty przeznaczone do czyszczenia i konserwacji tkanin obiciowych należy najpierw sprawdzić na niewidoczny miejscu. Środki stosujemy zawsze na powierzchniach,
nanosząc je od szwu do szwu. Nie należy trzeć zaplamionych powierzchni, gdyż można w ten
sposób uszkodzić materiał. W przypadku plam, które wniknęły w powierzchnię, najlepiej zasięgnąć porady eksperta. Nie należy próbować usuwać plam rozpuszczalnikami (wybielaczami,
terpentyną, benzyną itd.). W ten sposób plamy mogą się powiększyć i utrwalić.
INSTRUKCJA CZYSZCZENIA TKANIN ŁATWOCZYSZCZĄCYCH
PLAMY ATRAMENTOWE: długopis, ołówek, flamaster itp.
1. Nanieść na plamę trochę wody, a następnie odsączyć za pomocą papierowego ręcznika.
2. W przypadku uciążliwych plam, ponownie namoczyć plamę i wycierać ściereczką z mikrofibry
przy użyciu szarego mydła, do całkowitego usunięcia plamy.
3. Następnie skrapiać wodą i odsączyć do momentu całkowitego usunięcia mydła.
PLAMY PŁYNNE: kawa, herbata, sok itp.
• Użyć papierowego ręcznika do wchłonięcia plamy.
• Pozostałość skrapiać wodą i ponownie odsączać papierowym ręcznikiem do całkowitego usunięcia plamy.
• W przypadku uciążliwych plam, ponownie namoczyć plamę wodą i wycierać ściereczką z mikrofibry z użyciem szarego mydła, do całkowitego usunięcia plamy.
• Następnie skrapiać wodą i odsączyć do momentu całkowitego usunięcia mydła.
PLAMY LEPKIE: ketchup, majonez, jogurt, sosy itp.
• Usunąć zabrudzenie przy użyciu łyżeczki: delikatnie, bez wgniatania i wcierania zabrudzenia
w tkaninę.
• Pozostałość skrapiać wodą i odsączać papierowym ręcznikiem.
• Ponownie skropić wodą i wycierać ściereczką z mikrofibry.
• W przypadku uciążliwych plam, ponownie namoczyć plamę wodą i wycierać ściereczką z mikrofibry z użyciem białego mydła, do całkowitego usunięcia plamy.
• Następnie skrapiać wodą i odsączyć do momentu całkowitego usunięcia mydła.
1. Zbierz rozlany płyn chłonnym ręcznikiem 2. Nanieś na plamę trochę wody.
3. Wytrzyj plamę miękką, wilgotną ściereczką
(lub ściereczką z mydłem), wykonując delikatne, okrężne ruchy.
4. Pozostaw do wyschnięcia.
SUCHE ZABRUDZENIA: popiół, kurz, proszek itp.
• Za pomocą odkurzacza usunąć zabrudzenia z powierzchni, jeśli jest taka potrzeba to użyć
dodatkowo suchej ściereczki.
• Nie używać wody do tego rodzaju zabrudzeń.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA TKANIN ŁATWOCZYSZCZĄCYCH
Przestrzegać instrukcji czyszczenia krok po kroku.
• Wyczyścić plamę natychmiast. Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe czyszczenie plamy,
rozpylić trochę wody z mydłem na plamę przy użyciu miękkiej ściereczki.
• W celu usunięcia pozostałości mydła w tkaninie należy ją skrapiać wodą i odsączyć do momentu całkowitego usunięcia mydła.
• Używać ręcznika papierowego wyłącznie do celów odsączania, a nie wycierania.
• Do czyszczenia zalecane są ściereczki z mikrofibry.
• Na powierzchniach pionowych wodę należy rozpylać (nie należy polewać).
• Podczas czyszczenia należy zawsze używać czystej części ręcznika papierowego lub ściereczki z mikrofibry.
• W przypadku prania tkanin, najpierw należy wyczyścić tkaninę jak opisano powyżej, a następnie wyprać w temperaturze 30 C ręcznie lub mechanicznie z opcją ‚‚pranie delikatne’’.
• W razie konieczności użyć gąbki, nie szczotki. Płukać tkaninę do momentu całkowitego usunięcia mydła. Suszyć na płasko.
• Po wyczyszczeniu/wypraniu tkaniny należy ją wyprasować (o ile jest takie zalecenie w specyfikacji technicznej przyporządkowanej do danej tkaniny) na prawej stronie przez dodatkową
białą, bawełnianą tkaninę. Prasowanie jest bardzo istotne, aby tkanina zachowała właściwości
łatwego czyszczenia. Nie używać pary podczas prasowania.
• Długi czas pozostawienia plamy na tkaninie lub nieodpowiednie metody czyszczenia mogą
mieć niekorzystny wpływ na właściwości funkcji łatwego czyszczenia.
• Nie zaleca się używania suszarki bębnowej do całkowitego wysuszenia tkaniny. Po nałożeniu
pokrowca na mebel, w celu przywrócenia pierwotnego wyglądu tkaniny, należy ją przetrzeć
przy użyciu czystej, miękkiej ściereczki z mikrofibry.
• Poza szarym mydłem nie używać innych środków czystości.
• Podczas czyszczenia nie wywierać dużego nacisku na tkaninę.
• Nie używać ostrych narzędzi czyszczących takich jak np.: szczotki.
• Przy odpowiednim użytkowaniu funkcje łatwego czyszczenia są aktywne do 10 cykli prania/
czyszczenia.

Ze względu na stale rosnącą sprzedaż swoich produktów w Europie Środkowej i Wschodniej, w 1997 roku ITALVELLUTI S.p.A. zdecydowała o otwarciu centrum dystrybucyjnego w tej części Europy. Wybór padł na Polskę i miasto Nowy Sącz. W ten sposób powstała spółka
ITALVELLUTI Polska, w której znaczący udział ma włoski kapitał właścicieli fabryki z Montemurlo. Powstanie nowoczesnego i świetnie
zorganizowanego logistycznie magazynu, było milowymkrokiem w kierunku udoskonalenia obsługi klientów, rozszerzenia oferty i skrócenia czasu oczekiwania na zamówione tkaniny.Oryginalne tkaniny produkowane w 100% w fabryce we Włoszech, stały się dostępne
dla wszystkich klientów naszego regionu.

SYSTEM I ZERO SPOT
ZERO SPOT SYSTEM to opracowana w laboratoriach ITALVELLUTI całkowicie nowatorska oraz
wyjątkowa nanotechnologia chroniąca tkaniny przed brudem i plamami różnego pochodzenia.
Jej wyjątkowość polega na podwójnym działaniu systemu. Nie tylko zapobiega on wchłanianiu
mokrych plam, ale jednocześnie czyni dziecinnie prostym usuwanie plam suchych
lub zaschniętych.
PLAMY MOKRE -„Zero Spot system” powoduje, iż tkanina nie chłonie mokrych plam, utrzymując
je długo na swej powierzchni. Zapobiega w ten sposób ich przedostaniu się na drugą stronę, czyli
do wnętrza mebla. Wystarczy papierowy ręcznik kuchenny oraz lekko zwilżona gąbka, lub ściereczka, aby po mokrej plamie nie pozostał najmniejszy nawet ślad.
Za pomocą papierowego ręcznika należy wchłonąć plamę. Następnie delikatnie tamponując, a na koniec lekko pocierając wilgotną gąbką należy usunąć jej pozostałości.
Trzeba przy tym pamiętać, aby zawsze pocierać plamę od zewnątrz do jej środka. W ten sposób
unikniemy jej dalszego rozprzestrzenienia. Należy również często płukać gąbkę w czystej, letniej
wodzie, aby skutecznie zmyć plamę z tkaniny. W przypadku bardziej uciążliwych plam, nie zaszkodzi również użyć odrobiny mydła lub roztworu detergentu. Zawsze jednak trzeba pamiętać o należytym wypłukaniu tkaniny poprzez pocieranie gąbką płukaną w czystej wodzie.
PLAMY SUCHE -„Zero Spot system” powoduje, iż również usuwanie suchych plam staje się
dziecinnie proste. Większość z nich można usunąć za pomocą wyłącznie wilgotnej gąbki. Jeżeli
sytuacja tego wymaga można pomóc sobie odrobiną mydła lub detergentu. W przypadku trudniejszych plam jak długopis wystarczy trochę alkoholu lub rozpuszczalnika nieoleistego, aby
rozwiązać problem.
PLAMY ZASCHNIĘTE - Suchą lub zaschniętą plamę, która utworzyła skorupę (np. zaschnięty ketchup), należy delikatnie zeskrobać za pomocą łyżeczki. Jeżeli plama nie stworzyła skorupy czynność tę pomijamy. Następnie przy pomocy wilgotnej gąbki tamponujemy oraz pocieramy plamę
pilnując, aby gąbka była wciąż czysta. W ten sposób bez problemów osiągniemy pożądany efekt.
PRANIE - „Zero Spot system” to nie tylko łatwość czyszczenia tkaniny na meblu. Sprawia on
również, iż w przypadku możliwości jej ściągnięcia, można swobodnie poddać ją czyszczeniu
w pralni chemicznej, lub po prostu wyprać w pralce automatycznej, oczywiście jeżeli może byt
ona namaczana (patrz znaki graficzne). Co bardzo istotne, ze względu na ekologię i oszczędność
energii, można to robić przy bardzo niskich temperaturach, nawet poniżej 30 0 C , osiągając przy
tym znakomite rezultaty. Równocześnie wielokrotne nawet pranie w żaden sposób nie wpływa na
utratę przez tkaninę jej właściwości „anty-plama”.
WŁAŚCIWOŚCI - „Zero Spot system” pozwala na zachowanie przez tkaniny przewiewności, ponieważ nie zamyka micro porów i przestrzeni międzysplotowych. Dzięki temu tkaniny zachowują
komfort termiczny, który często był tracony poprzez impregnację tkanin powszechnie stosowanymi zabezpieczeniami przeciw brudzeniu.

1. Sposób czyszczenia mokrych plam

SYSTEM I MAGIC HOME

2. Sposób czyszczenia suchych plam

Trudnozapalność
EN 1021-1
Norma Europejska EN 1021-1 „Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Część 1: Źródło
zapłonu: tlący się papieros.” od 2007 roku ma status Polskiej Normy. Norma ta została przyjęta przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) i wszyscy jego członkowie są zobowiązani
do nadania tej normie statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Tak więc
powyższa norma obowiązuje także w Austrii, Belgii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Luksemburgu, na Litwie, Łotwie, Malcie, w Niemczech,
Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech
i Wielkiej Brytanii. ICS szereguje normę EN 1021-1 w dziedzinach: meble oraz zapalność i odporność ogniowa wyrobów.
Oznaczenie tkaniny symbolem „Trudnozapalność EN 1021-1 informuje o tym, że tkanina spełnia
wymogi związane z trudnozapalnością wg normy EN 1021–1. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium, zgodnie z zaleceniami powyższej normy, która
dokładnie określa sposób przygotowania badanego układu, czas i miejsce przyłożenia źródła zapłonu, warunki panujące w pomieszczeniu, sposób postępowania z materiałami biorącymi udział
w badaniu, sposób oceny wyników oraz bardzo wiele innych szczegółów dotyczących przeprowadzanej próby. Badanie to weryfikuje możliwość zapalenia się badanego układu od źródła ognia,
jakim jest żarzący się papieros. Tkanina oznaczona tym symbolem ma więc zastosowanie w produkcji mebli, które mają uzyskać atest niepalności wg. normy EN 1021 część 1 „Meble. Ocena
zapalności mebli tapicerowanych. Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros.” Warto pamiętać, że
w myśl tej normy, test niepalności dotyczy mebla i nie może opierać się jedynie na badaniu jednej
z jego części składowych np. tkaniny, lecz musi odbywać się na meblu wraz ze wszystkimi elementami wchodzącymi w jego skład (pianka, włóknina, elementy konstrukcyjne). Zastosowanie
tkaniny poddanej badaniu i ocenionej pod względem trudnozapalności, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych wyników późniejszych testów przeprowadzanych na gotowym
meblu, bowiem norma mówi, że badanie daje obraz zapalności, lecz nie daje gwarancji jej zachowania się na wyrobie gotowym.
Ponieważ każda partia wyrobu wyprodukowana w wersji standardowej, odpowiada wymogom
normy, tkanina jest dostępna w kuponie nawet w ciągu 24 godzin.

Trudnozapalność
EN 1021-2

Norma Europejska EN 1021-2 „Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu:
równoważnik płomienia zapałki.” od 2007 roku ma status Polskiej Normy. Norma ta została przyjęta przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) i wszyscy jego członkowie są zobowiązani
do nadania tej normie statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Tak więc
powyższa norma obowiązuje także w Austrii, Belgii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Luksemburgu, na Litwie, Łotwie, Malcie, w Niemczech,
Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech
i Wielkiej Brytanii. ICS szereguje normę EN 1021-2 w dziedzinach: meble oraz zapalność i odporność ogniowa wyrobów.
Oznaczenie tkaniny symbolem „Trudnozapalność EN 1021 - 2 informuje o tym, że tkanina spełnia wymogi związane z trudnozapalnością wg normy EN 1021 – część 2. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium, zgodnie z zaleceniami powyższej
normy, która dokładnie określa sposób przygotowania badanego układu, czas i miejsce przyłożenia źródła zapłonu, warunki panujące w pomieszczeniu, sposób postępowania z materiałami
biorącymi udział w badaniu, sposób oceny wyników oraz bardzo wiele innych szczegółów dotyczących przeprowadzanej próby. Badanie to weryfikuje możliwość zapalenia się badanego układu
od źródła ognia, równoważnego płomieniowi zapałki. Tkanina oznaczona tym symbolem ma więc
zastosowanie w produkcji mebli, które mają uzyskać atest niepalności wg. normy EN 1021 część
2 „Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki.” Warto pamiętać, że w myśl tej normy test niepalności dotyczy mebla i nie może
opierać się jedynie na badaniu jednej z jego części składowych np. tkaniny, lecz musi odbywać się
na meblu wraz ze wszystkimi elementami wchodzącymi w jego skład (pianka, włóknina, elementy
konstrukcyjne). Zastosowanie tkaniny poddanej badaniu i ocenionej pod względem trudnozapalności, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych wyników późniejszych testów
przeprowadzanych na gotowym meblu, bowiem norma mówi, że badanie daje obraz zapalności,
lecz nie daje gwarancji jej zachowania się na wyrobie gotowym.
Ponieważ spełnienie wymagań normy osiągane jest poprzez dodatkowe zabiegi technologiczne,
tylko wcześniej zamówione partie produktu odpowiadają warunkom normy. W związku z powyższym tkanina spełniająca wymogi normy EN 1021-2 jest dostępna tylko w całych belkach, na
zamówienie a dokumentacja łącznie z fakturą, jest wystawiana do konkretnej partii zamówionej
tkaniny.

SYSTEM I MAGIC HOME
NANO STOP SYSTEM, to nowoczesna, zaawansowana technologia oparta na nanocząsteczkach,
utrudniająca wnikanie w tkaninę rozlanych płynów oraz pozwalająca skutecznie usuwać wszelkiego rodzaju plamy suche. Przenosząc proces zabezpieczania tkaniny na wczesny etap jej produkcji
sprawiliśmy, że każde pojedyncze włókno jest zabezpieczone w najlepszy możliwy sposób. Efektem jest nie tylko jeszcze intensywniejsza, ale również dłuższa ochrona tkaniny, pozwalająca na
bezstresowe i bardzo komfortowe korzystanie z sofy, narożnika czy ulubionego fotela.
Trzeba pamiętać, że tak jak wszystkie inne codziennie używane tkaniny, również tkaniny tapicerskie ulegają stałym zabrudzeniom oraz zakurzeniu. Z tego względu, aby utrzymać tkaninę w najlepszym stanie, konieczne jest jej cotygodniowe odkurzanie.

SYSTEM I HCHO free
Na liście chemicznych środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego znajduje się ponad siedem tysięcy preparatów. Niektóre z nich, zwłaszcza te, które nie są wystarczające mocno
związane z włóknami, mogą być w pewnych warunkach uwalniane i przedostawać się do organizmu człowieka. Jednym z takich środków jest formaldehyd, szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu, nie tylko w włókiennictwie. Formaldehyd (metanal, aldehyd mrówkowy) o wzorze HCHO, to organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów.
W produkcji tkanin ma zastosowanie jako środek sieciujący – wpływa on na właściwości fizyczne
produktu, stabilizując jego wymiar. Powoduje, że tkanina się nie gniecie, nie zbija, nie kurczy, nie
rozciąga, ma szlachetniejszy chwyt. Może on również wpływać na jakość wybarwienia i stabilność
koloru. W zależności od stężenia, rodzaju kontaktu i wielu innych czynników, formaldehyd na organizm człowieka może działać drażniąco, toksycznie, alergizująco, mutagennie i rakotwórczo.

SYSTEM
LIQUID PROTECTION
Rewelacyjny Liquid Protection System utrudnia wnikanie płynów. Dzięki temu użytkownik ma więcej czasu na osuszenie i wyczyszczenie tapicerki w wypadku rozlania cieczy.

ITALVELLUTI | Kolekcja BRILL | tkanina ułatwiająca czyszczenie

W największym skrócie BRILL, to elegancja, trwałość i wygoda. Ze względu na użyte włókna i metodę wykonania,
każda z wersji kolorystycznych tej tkaniny, mieni się wieloma tonacjami, wzbogaconymi przez subtelny brylantowy
połysk, nieodparcie kojarzony z wyszukanymi i gustownymi tekstyliami. Kolorystyczny dwuton połączony z delikatnym cieniowaniem nadaje tkaninie wyjątkowego charakteru i doskonale sprawdza się na bryłach posiadających
duże jednolite powierzchnie. BRILL posiada doskonałe parametry techniczne a zabezpieczenie w postaci ZERO
SPOT SYSTEM sprawia, że tkanina nie tylko jest trwała ale przede wszystkim łatwa w codziennym utrzymaniu.
Technologia ta utrudnia wnikanie płynów oraz ułatwia usuwanie wszelkiego rodzaju plam.

Kompozycja włókien: SYNTETYCZNE ( powyżej 70% włókien syntetycznych)
Gramatura: 575 gr/mtb
Odporność kolorów na światło (skala 1/8): 5/6
Odporność kolorów na pocieranie (skala 1/5): sucho 4/5, mokro 4/5
Pilling: test (skala 1/5) 5
Czyszczenie:

BRILL 1

BRILL 2

BRILL 3

BRILL 4

BRILL 5

BRILL 6

BRILL 7

BRILL 8

BRILL 9

BRILL 10

BRILL 11

BRILL 12

BRILL 13

BRILL 14

BRILL 15

BRILL 16

BRILL 17

BRILL 18

BRILL 19

BRILL 20

BRILL 21

BRILL 22

BRILL 23

BRILL 24

BRILL 25

BRILL 26

BRILL 27

BRILL 28

ITALVELLUTI | Kolekcja PERSEMPRA 04 | tkanina ułatwiająca czyszczenie

Persempra to włoska tkanina o niesamowitych właściwościach. Jest to tkanina łatwo czyszcząca. Plamy z kawy,
wina, soku czy jedzenia można w łatwy sposób usunąć. Wystarczy przetrzeć zabrudzenie czystym ręcznikiem lub
dodatkowo spryskać woda i osuszyć.

Kompozycja włókien: 100% PL
Gramatura: 650 gr/mtb
Test wytrzymałości: 165 000 bardzo wysoki > 45 000
Odporność kolorów na światło (skala 1/8): 7
Odporność kolorów na pocieranie (skala 1/5): sucho 4,5, mokro 4,5
Pilling: test (skala 1/5) 4,5
Czyszczenie:

30°

P

PERSEMPRA 401

PERSEMPRA 402

PERSEMPRA 403

PERSEMPRA 404

PERSEMPRA 405

PERSEMPRA 406

PERSEMPRA 407

PERSEMPRA 408

PERSEMPRA 409

PERSEMPRA 410

PERSEMPRA 411

PERSEMPRA 412

PERSEMPRA 413

PERSEMPRA 414

PERSEMPRA 415

PERSEMPRA 416

PERSEMPRA 417

PERSEMPRA 418

PERSEMPRA 419

PERSEMPRA 420

PERSEMPRA 421

PERSEMPRA 422

PERSEMPRA 423

PERSEMPRA 424

PERSEMPRA 425

PERSEMPRA 426

PERSEMPRA 427

PERSEMPRA 428

ITALVELLUTI I Kolekcja BASIC COTTON
BASIC COTTON to tkanina, która poprzez drobny, płócienny splot wprost nawiązuje do szlachetnych tkackich podstaw. Powrót do włókienniczych tradycji oznacza, oprócz urzekającej prostoty, także wykorzystanie naturalnych
włókien. Tkanina została przygotowana w 100% z wysokogatunkowej bawełny, jednakże dla większego komfortu
użytkowania zabezpieczono ją „Liquid Protection System”, który utrudnia wchłanianie płynów.
Kompozycja włókien: 100% CO
Gramatura: 503 gr/mtb
Test wytrzymałości: 32 000 cykli
Odporność kolorów na światło (skala 1/8): 4/5
Odporność kolorów na pocieranie (skala 1/5): sucho 4/5, mokro 4/5
Pilling: test (skala 1/5) 4/5
Czyszczenie:
P

BASIC COTTON 01

BASIC COTTON 02

BASIC COTTON 03

BASIC COTTON 04

BASIC COTTON 05

BASIC COTTON 06

BASIC COTTON 07

BASIC COTTON 08

BASIC COTTON 09

BASIC COTTON 10

BASIC COTTON 11

BASIC COTTON 12

BASIC COTTON 13

BASIC COTTON 14

BASIC COTTON 15

BASIC COTTON 16

ITALVELLUTI | Kolekcja SMERALDO | tkanina ułatwiająca czyszczenie

Smeraldo to tkanina o przyjemnym, miękkim, „welurowym” runie, ułożonym w sztruks. Welurowemu wykończeniu zawdzięcza swój „żywy” charakter – pod wpływem dotyku cieniuje, a światło wydobywa z niej wyraźny
połysk. Kolekcja obejmuje 30 jednolitych kolorów, wśród których wyróżniają się intersujące odcienie śliwki,
moreli czy błękitu.
Kompozycja włókien: 100% PL
Gramatura: 630 gr/mtb
Test wytrzymałości: 100 000 bardzo wysoki > 45 000
Odporność kolorów na światło (skala 1/8): 4/5
Odporność kolorów na pocieranie (skala 1/5): sucho 4, mokro 4
Pilling: test (skala 1/5) 4/5
Czyszczenie:

P

30°

SMERALDO 01

SMERALDO 02

SMERALDO 03

SMERALDO 04

SMERALDO 05

SMERALDO 06

SMERALDO 07

SMERALDO 08

SMERALDO 09

SMERALDO 10

SMERALDO 11

SMERALDO 12

SMERALDO 13

SMERALDO 14

SMERALDO 15

SMERALDO 16

SMERALDO 17

SMERALDO 18

SMERALDO 19

SMERALDO 20

SMERALDO 21

SMERALDO 22

SMERALDO 23

SMERALDO 24

SMERALDO 25

SMERALDO 26

SMERALDO 27

SMERALDO 28

SMERALDO 29

SMERALDO 30

