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TKANINA MONO
Mono to specjalnie wyselekcjonowana kolekcja 
spełniająca potrzeby nawet najbardziej wyma-
gających klientów. Jest materiałem miękkim 
i przyjemnym w dotyku. Nowoczesna paleta ko-
lorystyczna pozwala dopasować materiał według 
najnowszych trendów.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Koncertujemy się na najwyższej jakości naszych 
materiałów, dlatego są one dopracowane w naj-
mniejszych detalach. Zostały wyprodukowane 
w najnowszej technologii, która jest przyjazna dla 
środowiska i zdrowia człowieka.

ŁATWA W UTRZYMANIU
Tkanina Mono posiada specjalną powłokę, która 
charakteryzuje się hydrofobowością. Dzięki 
temu tkanina nie wchłania rozlanych płynów, 
pozostawiając krople na powierzchni materiału. 
To rozwiązanie w znacznym stopniu ułatwia 
czyszczenie.



Klasa odporność na pilling

A

Klasa odporność na ścieranie

A

MONO

Gramatura 330 g/m2  
(+/-2%)

Nazwa tkaniny MONO

Skład 100% PES
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Gramatura
300 g/m2  

(+/-2%)

Nazwa tkaniny ARGO

Skład
100% PES

Na plamę rozlanego np. soku, 

kawy, herbaty itp. należy 

przyłożyć miękką, czystą 

ściereczkę dobrze wchłaniającą 

wilgoć.

Odczekać, aż ściereczka 

wchłonie plamę, nie pocierać.

Pozostawić do samoczynnego 

wyschnięcia.

W przypadku uciążliwych 

plam powtórzyć czynność 

czyszczenia używając wilgotnej 

ściereczki namydlonej białym 

mydłem. W tym celu czyścić 

daną powierzchnię ruchem 

okrężnym, z zewnątrz do 

wewnątrz.

Po wyczyszczeniu zmyć resztki 

mydła czystą wodą i pozostawić 

do wyschnięcia.

Powstałe plamy należy czyścić 

natychmiast po zabrudzeniu.

Nie stosować do czyszczenia: 

szczotek, materiałów o twardej 

chropowatej powierzchni, 

alkoholi, środków wybielających, 

rozpuszczalników. Powyższe 

substancje mogą powodować 

miejscowe zniszczenie tkaniny.
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Klasa odporność na ścieranie
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