
ASPEN 

poťahová látka z kolekcie Aspen je príjemná na dotyk. Látka neabsorbuje rozliate látky. V prípade 
rozliatej kvapaliny sa jej kvapky zhromažďujú na povrchu látky. Špinavé miesto stačí utrieť handričkou 
a škvrna, ktorú je najťažšie odstrániť, bez stopy zmizne. Prezentovaný materiál je ideálny pre čalúnený 
nábytok, ako aj pre vankúše.



CASABLANCA 

nábytková látka mäkká, príjemná na dotyk, pripomínajúca plyš s krátkymi vlasmi. Vonkajší milimetrový 
povlak spôsobuje, že sa materiál počas používania mierne trbliece, ale tkanina sa neleskne. Tkanina 
sa ľahko zakrýva, a preto štýlový a moderný nábytok vyrobený v nej vyzerá pôsobivo. Tkanina 
vyrobená technológiou CLEANABOO, ktorá znižuje absorpciu rozliatych tekutín: voda, káva, víno. 
Poťahový materiál CASABLANCA je certifikovaný podľa Oeko-Tex a PETPROOF – takže bude ideálny 
pre alergikov a majiteľov domácich miláčikov.

COSMIC  
velúrová poťahová látka, mäkká a príjemná na dotyk s jemným vzorom. Jedinečnou vlastnosťou látky 
je prítomnosť podložky, ktorá nielen zlepšuje vzhľad látky, ale dodáva jej potrebnú hustotu na 
vytvorenie krásnych tvarov a švov. Cosmic nábytkovú látku je možné perfektne kombinovať s 
ekokožou.



GRANADA 
poťahové látka z kolekcie Granada je veľmi príjemná na dotyk. Tkanina vyrobená technológiou 
CLEANBOO obmedzujúca absorpciu tekutín.V prípade rozliatej kvapaliny sa jej kvapky hromadia na 
povrchu tkaniny. Špinavé miesto stačí utrieť handričkou a škvrna, ktorú je najťažšie odstrániť bez stopy 
zmizne. Prezentovaný materiál je ideálny pre čalúnený nábytok, ako aj pre vankúše.

MG 
koženka, odolná, príjemná na dotyk, je cítiť stabilná látka, vystužená látka, ľahko sa čistí, veľmi odolná 
proti oderu.



ONTARIO 
nábytková tkanina pripomínajúca vlnu, mäkká a príjemná na dotyk, dodáva pocit tepla. Poťahová látka 
sa ľahko čistí, je veľmi odolná proti oderu, módne tkaná. Vystužené na bielom sieťovom dne. Je 
perfektná na čalúnený nábytok, ale aj na vankúše.

Soft 
poťahová látka z ekokože. Syntetická koža s vysokou odolnosťou proti oderu a slnečnému žiareniu. 
Mimoriadne mäkká a na dotyk príjemná poťahová látka s veľmi sýtymi farbami. Perfektne sa hodí na 
spoločenský nábytok, kreslá, stoličky a taburetky, stenové panely.

 



RIVIERA 
hustá a zamatová poťahová látka. Materiál sa mierne leskne, čo dodáva noblesu a eleganciu. Riviéra, 
ako jeden z francúzskych velúrov, sa používa v čalúnenom nábytku, ale výborne sa hodí aj na záclony 
(veľmi pekne odráža svetlo) alebo na ozdobné prvky, ako sú vankúše.Tkanina má veľmi dobrú 
odolnosť proti oderu.Tento materiál je mimoriadne jemný a zamatovo hebký na dotyk.

 


