
KOLEKCJA TKANIN – GRUPA Standard 

 

BLUVEL  

https://fabb.pl/bluvel-collection/ 

gramatura: 320 g/m2  +/-5% 

odporność na ścieranie (test Martindale): 50 000 cykli 

Tkanina BLUVEL to wysokiej jakości tkanina obiciowa typu velvet. Gęsta i aksamitna niezwykle 

przyjemna w dotyku tkanina a przy tym posiadająca bardzo dobrą odporność na ścieranie i 

mechacenie. Wzmocnienie tkaniny podklejanym spodem oraz łatwość czyszczenia powodują, że 

BLUVEL znakomicie nadaje się do użytku zarówno domowego jak i komercyjnego. Z uwagi na dłuższy 

włos tkanina mieni się i połyskuje co dodaje jej elegancji i szlachetności. 

       

                     srebrny                                            gołębi                                              popiel 

       

                       mysi                                                szary                                                grafit 

       

https://fabb.pl/bluvel-collection/


                     czarny                                               ecru                                                  beż 

       

                    brązowy                                      ciemny beż                                     ciemny brąz 

       

                  brudny róż                                      rubinowy                                         miodowy 

       

                   miętowy                                        oliwkowy                                           khaki 

       

                     Zielony                                           turkusowy                                   granatowy 



    

               nocny granat                                   wrzosowy 

 

ELEMENT  

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

gramatura: 400 g/m2  +/-5% 

odporność na ścieranie (test Martindale): 50 000 cykli 

Tkanina meblowa ELEMENT to materiał welurowy, przyjemny w dotyku o jednolitej strukturze, 

bogatej kolorystyce i wysokich parametrach technicznych. Tkanina wyprodukowana została w 

technologii WATER BLOCKED ograniczającej wchłanianie płynów, posiada również certyfikaty 

gwarantujące bezpieczeństwo podczas użytkowania przez dzieci i niemowlęta. ELEMENT jest również 

materiałem przyjaznym zwierzętom – został sprawdzony pod katem odporności na zaciąganie pod 

wpływem drapania (norma BS 8479) i łatwości usuwania sierści z mebli. Dodatkowo tkanina zaliczana 

jest do tkanina przyjaznych środowisku – została przebadana pod kątem braku szkodliwych dla 

środowiska substancji. Tkanina z tej kolekcji charakteryzuje się wysoką odpornością na mechacenie i 

płowienie co powoduje, że prezentuje się znakomicie nawet przez wiele lat. 

       

         ELEMENT 01 grafitowy                ELEMENT 04  jasny szary                    ELEMENT 06 beżowy 

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


       

           ELEMENT 08 miodowy            ELEMENT 09 pomarańczowy               ELEMENT 10 różowy 

       

         ELEMENT 11 szałwiowy         ELEMENT 13 ciemny niebieski                  ELEMENT 14 morski 

KRONOS  

https://lechfabrics.com/pl/oferta/tkaniny-meblowe/kronos 

gramatura: 270 g/m2  +/-5% 

odporność na ścieranie (test Martindale): 50 000 cykli 

Tkanina KRONOS jest mocną, bardzo zwartą, plecioną tkaniną o wyraźnie zarysowanej strukturze. 

Jest to tkanina typu plusz, miękka i miła w dotyku, dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej z 

efektem delikatnego mienienia i cieniowania z włosem co dodaje jej szyku i elegancji. 

             

          KRONOS 01  miodowy              KRONOS 02  czerwony             KRONOS 03 śliwkowy 

https://lechfabrics.com/pl/oferta/tkaniny-meblowe/kronos


             

            KRONOS 04  lazurowy           KRONOS 05 błękit pruski        KRONOS 06 czekoladowy 

                      

               KRONOS 07 czarny                KRONOS 09 granatowy        KRONOS 11 musztardowy 

              

      KRONOS 12 ciemny błękit              KRONOS 13 turkus                      KRONOS 14 zielony 



            

             KRONOS 15 szary                      KRONOS 16 limonka                     KRONOS 17 oliwka 

            

    KRONOS 19 butelkowa zieleń             KRONOS 20 bordo                   KRONOS 22 stalowy   

            

      KRONOS 25 szary niebieski             KRONOS 26 patynow               KRONOS 27 wrzosowy  



            

                KRONOS 28 brąz                   KRONOS 29 róż indyjski                   KRONOS 31 cyjan  

             

        KRONOS 34 ciemny szary               KRONOS 35 beżowy                   KRONOS 37 oberżyna 

 

PAROS  

https://lechfabrics.com/pl/oferta/tkaniny-meblowe/paros 

gramatura: 260 g/m2  +/-5% 

odporność na ścieranie (test Martindale): 50 000 cykli 

Tkanina PAROS to pluszowa, ultra miękka, miła w dotyku tkanina poliestrowa charakteryzująca się 

prostą a przy tym elegancką strukturą. PAROS z powodzeniem podąża za trendami wpisując się w 

modne kolory ziemi w odcieniach beżu i szarości. Meble tapicerowane obite w tę tkaninę, cieszą się 

wysoką popularnością ze względu na swą wytrzymałość oraz odporność na rozciąganie i światło 

słoneczne. 

 

https://lechfabrics.com/pl/oferta/tkaniny-meblowe/paros


                   

                       PAROS 01 kremowy                  PAROS 02 jasny beż                     PAROS 03 beżowy 

                  

                   PAROS 04 brązowy                           PAROS 05 srebrny                    PAROS 06 szary 

MONOLITH  

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

gramatura: 330 g/m2  +/-5% 

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

Tkanina Monolith wyprodukowana została z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i jest 

klasyfikowana jako tzw. tkanina inteligentna. Jedną z cech tkaniny jest specjalna warstwa ochronna 

tworząca powłokę hydrofobową zabezpieczającą przed szybkim przesiąkaniem płynów co pozwala na 

odsączenie rozlanej cieczy przy użyciu miękkiej ściereczki lub ręcznika papierowego. Łatwość 

czyszczenia oraz znakomite parametry techniczne sprawiają, że tkanina znakomicie sprawdza się w 

miejscach użyteczności publicznej. Monolith to mocny i wytrzymały materiał obiciowy, który 

charakteryzuje się również miękką i przyjemną strukturą welurową o lekkim połysku. 

                    

                 Monolith 15 brązowy                    Monolith 37 zielony                   Monolith 48 miodowy 

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


                   

               Monolith 63 brudny róż              Monolith 77 granatowy                  Monolith 85 szary 

            

              Monolith 97 grafitowy 

PRIMO  

https://pianpoltex.pl/p/primo/ 

gramatura: 340 g/m2  +/-2% 

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

Tkanina PRIMO to miękki, aksamitny plusz o ekskluzywnym wyglądzie. Tkanina mocno mieni się pod 

wpływem światła. PRIMO to tkanina o wysokiej gramaturze, odporna na ścieranie. Dodatkowym 

atutem tkaniny jest pozytywny Test Papierosa, który poświadcza o zwiększonej trudnopalności 

tkaniny. 

                

                   PRIMO 8803 grafit                       PRIMO 8805 dove 

 

https://pianpoltex.pl/p/primo/


            

               PRIMO 8808 beżowy                     PRIMO 8810 kremowy 

RIVIERA  

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

gramatura: 300 g/m2  +/-5% 

odporność na ścieranie (test Martindale): 100 000 cykli 

Riviera jest tkaniną należącą do grupy tkanin typu velvet. Jest to tkanina z wyższej półki, do produkcji 

której wykorzystuje się najlepsze włókna dzięki czemu uzyskano tkaninę niesamowicie miękką i 

aksamitną w dotyku a jednocześnie mocną i wytrzymałą. Riviera posiada delikatny półpołysk 

sprawiający, że tkanina lekko się mieni. Połysk jest na tyle subtelny, że nie męczy wzroku za to dodaje 

szlachetnego charakteru tkaninie. 

 

             

              RIVIERA 16 jasny brąz                       RIVIERA 41 miodowy                     RIVIERA 87 morski 

 

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


           

            RIVIERA 91 szary                        RIVIERA 97 ciemny szary                     RIVIERA 100 czarny 

 

 

Pozostałe kolory z powyższych kolekcji dostępne są w wycenie indywidualnej – w tym celu 

skontaktuj się z nami mailowo sklep@nowe-meble.pl lub telefonicznie 784 654 254. 

Kolory tkanin zaprezentowane na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych – wynika to z 

ograniczeń techniki zapisu cyfrowego oraz wyświetlania obrazu na poszczególnych urządzeniach 

elektronicznych oraz indywidualnych ustawień tych urządzeń- w szczególności monitora i karty 

graficznej. 

 

mailto:sklep@nowe-meble.pl

