
T K A N I N Y

DANE TECHNICZNE 
Skład: 100% poliester,  Gramatura: 300 g/m² ± 5%
Szeroko��: 142 cm ± 3cm, 
Odporno�� na �cieranie: 60 000 cykli
Odporno�� kolor�w na tarcie: na sucho 4 / na mokro 4, Odporno��
kolor�w na �wiatło: 4, Odporno�� na pilling: 5 Certyfikat
trudnopalno�ci: test papierosa, Cechy specjalne: Cleanaboo,
Petproof, trudnopalalno��, wodoodporno��,
Czyszczenie i pielęgnacja przy użyciu łagodnych �rodk�w do
pielęgnacji tapicerki. Nie pra� na mokro. Nie prasowa�. Nie wybiela�

TKANINY ŁATWO CZYSZCZĄCE
Cleanaboo to technologia, kt�ra ogranicza wchłanianie płyn�w w
strukturę materiału dzięki powłoce chroniącej. Materiał
chroniony jest nie tylko od zewnątrz, ale także od �rodka. Dzięki
Cleanaboo absolutnie każdy rozlany na materiale płyn formuje
się w pojedyncze, łatwe do usunięcia krople, kt�re nie wnikają do
wnętrza tkaniny. Wszystkie plamy usunięte natychmiast, nawet te
po kawie, winie, czy soku porzeczkowym nie mają szans! Dzięki
Cleanaboo wasze sofy, fotele i krzesła będą zawsze wolne od
zabrudze� i przez lata zachowają oryginalny wygląd.

SPOS�B CZYSZCZENIA: rozlany płyn na tkaninie formuje się w
krople, dzięki czemu za pomocą miękkiej �ciereczki lub ręcznika
papierowego zbieramy rozlany płyn i na tkaninie nie ma �ladu
zabrudzenia.
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Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

 517 308 511  

sklep@mchome.pl       
sklepsopot@mchome.pl

NUMER TKANINY 
Wybrany numer tkaniny wpisz w
sekcji "UWAGI" podczas składania
zam�wienia w sklepie online. 

mv 2228

mv 2279

mv 2280

mv 2281

mv 2282

mv 2274

mv 2201

mv 2256

mv 2250

mv 2202

mv 2229

mv  2266

mv 2231

mv 2267

mch 2232

mch 2285

mv 2287

mv 2261

mv 2283

mv 2262

mv 2244

mv 2253

mv 2265

mv 2257

mv 2258

mv 2263

mv 2264

mv 2269

mv 2246

mch 2242

mv 2255

mv 2249

mv 2248

mv 2268

mv 2215

mv 2288

mv 2212

mv 2290

mv 2234

mv 2289

mv 2275

mv 2276

mv 2214

mv 2206

mv 2284

mv 2298

mv 2286

mv 2213

mv 2299

mv 2205
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mv 2225

mv 2291

mv 2235

mv 2236

mv 2251

mv 2237

mv 2227

mv 2259

mv 2238

mv 2200

mv 2247

mv2239

mv 2240

mv 2218

mv 2270

mv 2241

mv 2271

mv 2272

mv 2219

mv 2273

mv 2209

mv 2210

mv 2208

mv 2207

mv 2278

mv 2277

mv 2295

mv 2294

mv 2293

mv 2217

mv 2243

mv 2254

mv 2252

mv 2245

mv 2292

mv 2220

mv 2221

mv 2223

mv 2222

mv 2203

mv 2224

mv 2211

mv 2204

mv 2216

mv 2296

mv 2297

mv 2226

mv 2260

mv 2230

mv 2233
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1 2 3 4 5

Wybierz
odpowiedni

rozmiar. 

Dobierz  tkaninę.
Sprawd� jej

numer poniżej. 

Dobierz
wyko�czenia.

Wr�� do
zam�wienia.

Wybrane
warianty wpisz 
w pole "Uwagi". 

sklep@mchome.pl       
sklepsopot@mchome.pl

517 308 511 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, na pewno pomożemy! 

5 krok�w, by zam�wi� produkt stworzony
indywidualnie dla Ciebie.

Sopot
Aleja Niepodległo�ci 700

D O P A S U J  P R O D U K T
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