
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. 



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�.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

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.

 517 308 511  

sklep@mchome.pl       
sklepsopot@mchome.pl
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NUMER TKANINY 
Wybrany numer tkaniny wpisz w
sekcji "UWAGI" podczas składania
zam�wienia w sklepie online. 



T K A N I N Y

DANE TECHNICZNE
Skład: 100% PES, Gramatura: 320 g/m² ± 5%, Szeroko��: 142 ± 3 cm,
Odporno�� na �cieranie: 35000 cykli Mechacenie i piling: 5
(kategoria A), Przesunięcie w szwie: osnowa: 2, wątek: 2 (kategoria
A),Odporno�� na �wiatło: 3-4 (kategoria C), Tarcie suche: 4-5
(kategoria A), Tarcie mokre: 4-5 (kategoria A), Wypychanie: 609 kPa,
Rodzaj: Gładkie Wła�ciwo�ci: Certyfikat Oeko-Tex, Utrudnione
wchłanianie płyn�w, Przyjazne zwierzętom
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. 
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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


