
KOLEKCJA TKANIN GRUPA 2 

IKOO  

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

gramatura: 370 g/m2   

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

Tkanina meblowa typu welur z subtelnym świetlnym połyskiem i cieniami tworzącymi ciekawą grę 

tonów barw. IKOO to znakomite połączenie piękna z funkcjonalnymi rozwiązaniami takimi jak 

wodoodporność (powoduje zwiększoną odporność na zabrudzenia) oraz trudnopalność. Materiał 

uzyskuje bardzo wysoki wynik odporności na ścieranie oraz dobrze znosi promienie słoneczne co 

zapobiega płowieniu. Właściwości tkaniny czynią ją materiałem znakomicie sprawdzającym się w 

miejscach użyteczności publicznej. Tkanina posiada również specjalny podkład stabilizująco – 

wzmacniającym który ogranicza jej rozciąganie.  

       

        IKOO 01 jasny brąz                    IKOO 10 granatowy                           IKOO 15 żółty 

    

       IKOO 19 jasny szary                    IKOO 21 grafitowy 

 

LANA  

https://www.fargotex.pl/tkaniny-obiciowe/fargotex-furniture-fabrics/tkanina/lana,p170481459 

gramatura: 330 g/m2   

odporność na ścieranie (test Martindale): 90 000 cykli 

 

Wielobarwna przędza zastosowana w tkaninie Lana, nadaje jej wygląd naturalnej wełny. Jest bardzo 

miękka i delikatna w dotyku, ale przy tym wytrzymała. Tkanina posiada trendowy wzór jodełki. Tkanina 

https://agmamito.com/pl/produkt/ikoo
https://www.fargotex.pl/tkaniny-obiciowe/fargotex-furniture-fabrics/tkanina/lana,p170481459


posiada certyfikat OEKO TEX STANDARD 100 co potwierdza jej wysoką jakość oraz bezpieczeństwo w 

zastosowaniu w produktach mających bezpośrednią styczność ze skórą człowieka. 

    

                 LANA 02 beżowy                                    LANA 09 kremowy 

    

                 LANA 11 popielaty                                    LANA 12 grafitowy 

MASARATI  

https://bibtex-pol.pl/portfolio-item/masarati/ 

gramatura: 500 g/m2  +/-5% 

odporność na ścieranie (test Martindale): 50 000 cykli 

Maserati to kolekcja tkanin w klasycznej kolorystyce przełamana nowoczesnymi barwami. Maserati to 

velvet o wyjątkowym wybarwieniu. Sprawdzi się zarówno na meblach klasycznych jak i w 

modernistycznych aranżacjach. Tkanina jest miękka i miła w dotyku i charakteryzuje się wzorem 

imitującym skórę, lekko połyskująca.  

 

       

     MASARATI 01 jasny beż             MASARATI 04 jasny brąz              MASARATI 07 grafitowy 

https://bibtex-pol.pl/portfolio-item/masarati/


    

         MASARATI 08 miodowy                 MASARATI 09 turkusowy 

MITEZZA  

https://lechselect.com/pl/kolekcje-mitezza 

gramatura: 400 g/m2   

odporność na ścieranie (test Martindale): 27 500 cykli 

Kolekcja MITEZZA wizualnie przypomina skórę, ale ma delikatniejszą i drobniejszą strukturę. W dotyku 

jest miękka i ciepła. Także jej gama kolorystyczna została dobrana tak, aby jak najlepiej odwzorować 

najczęściej spotykane odcienie naturalnej skóry. MITEZZA to tkanina proekologiczna i trudnopalna o 

wysokiej gramaturze.  

 

       

       MITEZZA 02 kremowy                 MITEZZA 03 cappuccino                 MITEZZA 09 grafitowy 

    

     MITEZZA 11 jasny szary                     MITEZZA 16 czarny  

 

 

https://lechselect.com/pl/kolekcje-mitezza


ROSS  

https://www.fargotex.pl/save-the-planet/ross,p1836100236 

gramatura: 370 g/m2   

odporność na ścieranie (test Martindale): 50 000 cykli 

Miękka i przyjemna w dotyku dzianina. Charakterystyczny print przypominający strukturę splotu 

płóciennego. Idealnie wpisuje się w styl skandynawski. Miękki, elastyczny podkład ułatwia układanie 

się na meblach o skomplikowanych formach. Idealny do salonu, sypialni i pokoju dziecięcego. Łatwe 

czyszczenie i utrudnione wchłanianie rozlanych substancji zagwarantują nam komfort użytkowania, 

czysty i atrakcyjny mebel przez lata. Certyfikat OEKO TEX daje nam pewność, że tkanina jest 

pozbawiona alergenów oraz całkowicie bezpieczna dla życia i zdrowia człowieka. ROSS jest przyjazna 

zwierzętom. 

 

       

           ROSS 02 niebieski                      ROSS 06 cappuccino                     ROSS 09 jasny szary 

       

       ROSS 11 ciemny szary             ROSS 13 butelkowa zieleń                      ROSS 14 żółty  

TORRE  

https://toccare.com.pl/pl/produkt/torre 

gramatura: 450 g/m2   

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

TORRE to tkanina typu welur o niepowtarzalnej fakturze dla wymagających klientów szukających 

idealnego połączenia designu, komfortu i funkcjonalności. Tkanina jest bardzo miękka i miła w dotyku 

a splot nitek tworzy ciekawą grę cieni i delikatnych przetarć dzięki czemu tkanina świetnie prezentuje 

się na meblach. Tkanina została pokryta specjalną powłoką hydrofobową ograniczającą wnikanie 

płynów w głąb tkaniny. System WATER BLOCKED pozwala na łatwiejsze utrzymanie tkaniny w 

https://www.fargotex.pl/save-the-planet/ross,p1836100236
https://toccare.com.pl/pl/produkt/torre


czystości. Dodatkowo tkanina spełnia normy trudnopalności i posiada certyfikat OEKO TEX Standard 

100.  

       

        TORRE 02 beżowy                        TORRE 10 miodowy                       TORRE 12 zielony 

    

            TORRE 15 szary                             TORRE 20 czarny 

TOUCH ME  

https://toccare.com.pl/pl/produkt/touch-me 

gramatura: 440 g/m2   

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

Tkanina meblowa TOUCH ME została stworzona pod nadzorem znanego projektanta Dymitr’a 

Malcew’a. Jest to materiał bardzo miły i przyjemny w dotyku o welurowej sprawiającej wrażenie 

ciepła powierzchni. Powierzchnia tkaniny odbija światło i tworzy niewielki efekt iskrzenia z 

niezliczonymi drobnymi błyskami zapewniając niekonwencjonalny wygląd mebla. Wyczuwalny 

delikatny meszek na powierzchni tkaniny. Do produkcji tkaniny Touch Me użyto barwników 

najwyższej jakości, które nie zmieniają swojej tonacji pod wpływem działania światła. Tkanina 

bezpieczna dla niemowląt. 

       

   TOUCH ME 01 kremowy        TOUCH ME 02 brązowy         TOUCH ME 03 miodowy 

https://toccare.com.pl/pl/produkt/touch-me


       

 TOUCH ME 04 pomarańcz         TOUCH ME 05 zielony             TOUCH ME 06 morski 

       

   TOUCH ME 07 niebieski         TOUCH ME 08 granatowy       TOUCH ME 09 czarny 

       

   TOUCH ME 10 gafitowy            TOUCH ME 11 popiel             TOUCH ME 12 różowy 

 

  TOUCH ME 13 bordowy 

 


