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TKANINA SOLO
Tkanina obiciowa Solo to bardzo przyjemny 
w  dotyku, należący do grupy velvetów materiał, 
który nieustannie zachwyca swoją szlachetną 
strukturą. Niezwykle bogata paleta kolorystyczna 
zapewnia ogromne możliwości aranżacyjne, 
odpowiednie zarówno dla wnętrz klasycznych jak 
i nowoczesnych.

NOWOCZESNY DESIGN
Stylowa, zachwycają bogactwem kolorów kolekcja 
Solo to idealne połączenie, które stworzy unikalny 
klimat w każdym pomieszczeniu. Szeroki wachlarz 
wybarwień sprosta nawet najbardziej wyszukanym 
aranżacjom, nadając wnętrzu niezwykle ważne 
walory estetyczne jak i użytkowe.

ŁATWA W UTRZYMANIU
Tkanina Solo posiada dodatkową apreturę, która 
sprawia, że tkaniny nie wchłaniają rozlanych 
substancji, pozostawiając krople na powierzchni 
materiału. To rozwiązanie w znacznym stopniu 
ułatwia czyszczenie.



SOLO

Klasa odporność na pilling

A

Klasa odporność na ścieranie

A

Gramatura 320 g/m2  
(+/-2%)

Nazwa tkaniny SOLO

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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NIE 
PRAĆ

NIE 
PRASOWAĆ

CZYŚCIĆ 

CHEMICZNIE
NIE SUSZYĆ 

W SUSZARCE 

BĘBNOWEJ

NIE 
WYBIELAĆ
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Klasa odporność na ścieranie

Klasa odporność na pilling

Instrukcja czyszczenia
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TKANINA 
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BOGATA
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WZÓR
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