
KOLEKCJA TKANIN GRUPA 1 

MAGIC VELVET  

https://www.toptextil.pl/kolekcja/magic-velvet/ 

gramatura: 300 g/m2  +/- 5% 

odporność na ścieranie (test Martindale): 60 000 cykli 

MAGIC VELVET to puszysta, wysokiej jakości tkanina obiciowa. Tkanina subtelnie połyskuje, a na jej 

powierzchni mogą występować również cieniowania w zależności od ułożenia materiału. Jest to 

materiał wyjątkowo miękki i przyjemny w dotyku a przy tym wytrzymały, odporny na ścieranie i 

światło co gwarantuje, że piękne barwy nie będą tracić swojej wyrazistości przez długi czas. MAGIC 

VELVET wyróżnia się też zastosowanymi technologiami w tym powłoką hydrofobową ograniczającą 

wchłanianie płynów dzięki czemu materiał czyści się łatwo i szybko. Zastosowana technologia 

PETPROOF sprawia, że sierść zwierząt nie przedostaje się do wnętrza co również ułatwia czyszczenie. 

MAGIC VELVET cechuje się też trudnopalnością. 

       

        MV 2216 granatowy                                MV 2219 czarny                               MV 2225 zielony 

     

           MV 2240 srebrny                            MV 2257 brudny róż 

 

JASMINE  

https://www.davis.pl/tkanina/jasmine/ 

gramatura: 250 g/m2  +/- 5% 

odporność na ścieranie (test Martindale): 100 000 cykli 

https://www.toptextil.pl/kolekcja/magic-velvet/
https://www.davis.pl/tkanina/jasmine/


Bardzo miękka, gładka, pluszowa tkanina meblowa wzmocniona od spodu białą siatką. JASMINE jest 

tkaniną przyjemną w dotyku i odporną na ścieranie. Wyprodukowana w technologii ograniczającej 

wchłanianie cieczy jest łatwa w czyszczeniu. Struktura tkaniny charakterystyczna dla pluszu, lekko 

pisząca z włosem w efekcie zmiany położenia nitek (cieniowanie). 

       

        JASMINE 21 beżowy                   JASMINE 34 miętowy            JASMINE 45 pastelowy żółty 

       

  JASMINE 61 pastelowy róż              JASMINE 62 wrzosowy          JASMINE 73 pastelowy błękit 

LIVIA  

http://pikcollection.pl/index.php?id_category=4&controller=category&id_lang=6#/kategorie-livia 

gramatura: 550 g/m2  +/- 5% 

odporność na ścieranie (test Martindale): 35 000 cykli 

Miękka tkanina tapicerska z gatunku welur przypominająca wzorem skórę naturalną (efekt 

tłoczonego wzoru). Livia posiada właściwości tkaniny oddychającej a dodatkowo jest przyjazna dla 

zwierząt; jest tkaniną trudnopalną. Tkanina posiada specjalny podkład stabilizująco – wzmacniający, 

który ogranicza rozciąganie się materiału. 

http://pikcollection.pl/index.php?id_category=4&controller=category&id_lang=6#/kategorie-livia


       

         LIVIA 06 jasny szary                            LIVIA 08 beżowy                             LIVIA 09 antracyt 

    

       LIVIA 25 ciemna zieleń                        LIVIA 28 granatowy 

MODONE  

https://pianpoltex.pl/p/modone/ 

gramatura: 300 g/m2  +/- 2% 

odporność na ścieranie (test Martindale): >50 000 cykli 

Modone to tkanina velvetowa, ciepła i przyjemna w dotyku charakteryzująca się miękką strukturą co 

sprawia, że znakomicie sprawdza się w roli obicia mebli tapicerowanych. Tkanina posiada technologię 

Pet Friendly co sprawia, że jest ona bardziej odporna na zadrapania i zaciągnięcia kocich lub psich 

pazurów a dodatkowo ogranicza dostawanie się sierści do wnętrza. Modone posiada również 

właściwości Easy Clean co ogranicza wchłanianie płynów i ułatwia utrzymanie tkaniny w czystości – 

rozlany płyn formuje się w krople i nie wnika. 

       

     MODONE 9701 jasny brąz          MODONE 9705 butelkowa zieleń        MODONE 9715 czerwony 

https://pianpoltex.pl/p/modone/


       

   MODONE 9717 ciemny szary           MODONE 9719 granatowy                MODONE 9720 miodowy 

PIANO  

https://www.fargotex.pl/tkaniny-obiciowe/fargotex-furniture-fabrics/tkanina-

welwetowa/piano,p532370838 

gramatura: 310 g/m2  +/- 5% 

odporność na ścieranie (test Martindale): >60 000 cykli 

PIANO to wysokiej jakości materiał typu velvet dzianinowy z podbiciem tapicerskim. Jest to gęsta i 

bardzo miła w dotyku tkanina meblowa z powłoką hydrofobową ograniczającą przenikanie płynów do 

wnętrza. Rozlana ciecz formuje się w krople, które łatwo można usunąć. PIANO charakteryzuje się 

eleganckim połyskiem i ekskluzywnym wyglądem. Doskonały materiał łączący w sobie elegancję z 

funkcjonalnością. 

 

       

      PIANO 01 śmietankowy                    PIANO 02 jasny                             PIANO 03 biszkoptowy  

         

      PIANO 04 ciemny beż                      PIANO 05 jasny brąz                          PIANO 06 bordowy 

https://www.fargotex.pl/tkaniny-obiciowe/fargotex-furniture-fabrics/tkanina-welwetowa/piano,p532370838
https://www.fargotex.pl/tkaniny-obiciowe/fargotex-furniture-fabrics/tkanina-welwetowa/piano,p532370838


         

               PIANO 07 żółty                    PIANO 08 intensywna zieleń               PIANO 09 szałwiowy 

         

         PIANO 10 turkusowy                       PIANO 11 błękitny                     PIANO 12 francuski granat 

        

          PIANO 13 srebrny                              PIANO 14 stalowy                        PIANO 15 ciepły szary 

         

      PIANO 16 ciemny brąz                          PIANO 17 czarny                         PIANO 18 fioletowy 

         

        PIANO 19 grafitowy                        PIANO 20 brudny róż                           PIANO 21 ceglasty 



         

   PIANO 22 indyjski różowy                      PIANO 23 miodowy                    PIANO 24 szary zielony 

 

         

         PIANO 25 oliwkowy                 PIANO 26 butelkowa zieleń                  PIANO 28 granatowy 

SALVADOR  

https://agmamito.com/pl/produkt/salvador 

gramatura: 440 g/m2  +/- 5% 

odporność na ścieranie (test Martindale): >100 000 cykli 

SALVADOR to gruba tkanina tapicerska z gatunku welur o intensywnej barwie kolorystycznej. 

Delikatna i miła w dotyku z delikatnie wyczuwalnym meszkiem na powierzchni tkaniny. Posiada 

wysoką odporność na ścieranie a technologia WATER BLOCKED sprawia, że rozlane płyny nie 

przedostają się do wnętrza a pozostają na wierzchu tkaniny co ułatwia utrzymanie mebli w porządku. 

Dodatkowo tkanina jest trudnopalna. 

      

SALVADOR 05 granatowy                  SALVADOR 07 zielony                SALVADOR 17 popielaty 

https://agmamito.com/pl/produkt/salvador


    

     SALVADOR 18 grafitowy                 SALVADOR 19 czarny 

SOLAR  

https://www.davis.pl/tkanina/solar/ 

gramatura: 370 g/m2  +/- 5% 

odporność na ścieranie (test Martindale): >74 000 cykli 

Tkanina SOLAR to materiał miękki i mocny a swój niepowtarzalny charakter zawdzięcza fa kturze 

przypominającej wyglądem klasyczną skórę. Tkanina bardzo przyjemna w dotyku dająca uczucie 

ciepła. SOLAR to także funkcjonalność dzięki zastosowanym technologiom. EASY CLEAN to 

rozwiązanie oparte na nanocząsteczkach blokujących przenikanie zabrudzeń  co pozwala na ich 

usunięcie bez konieczności stosowania środków czyszczących. Technologia PET FRIENDLY 

ogranicza dostawanie się zwierzęcej sierści do wnętrza tkaniny dzięki czemu łatwo ją usunąć a 

dodatkowo zwiększa odporność na zadrapania i zaciągnięcia.  Zapach tkaniny jest neutralny dla 

zwierząt. 

       

     SOLAR 16 cappuccino                 SOLAR 61 różowy                SOLAR 79 granatowy 

     

    SOLAR 80 jasny szary                 SOLAR 96 grafitowy  

https://www.davis.pl/tkanina/solar/

