
LÁTKA INARI 

INARI je vysoko kvalitná látka patriaca do skupiny tkaných látok. Je to plochá tkaná látka z 

dvoch farebných nití, odolná voči oderu a roztrhnutiu. Môže sa žehliť pri nízkych teplotách. 

Látka sa nemôže prať, žmýkať ani čistiť chemicky, len ručne hubkou namočenou v saponáte 

alebo tepovať. 

Gramáž: 260 g/m2 

Materiál: 100% polypropylén 

Cykly martindale: 49 000 cyklov 

Stálosť farieb: 5 na sucho / 5 na mokro 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

 

 

 



LÁTKA SAVANA 

SAVANA je kvalitná poťahová látka určená na náročné používanie vďaka jej vysokej 

oderuodolnosti. Látka je odolná voči oderu a vyblednutiu a vyznačuje sa stálosťou farieb, 

nežmolkuje sa. Savana materiál s výzorom plátna, ktorý dá každému nábytku eleganciu a 

pôvab. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou a pestrými farbami. 

Gramáž: 245 g/m2 

Materiál: 100% polyester 

Cykly martindale: 100 000 cyklov 

Stálosť farieb: 4-5 na sucho / 4-5 na mokro 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



LÁTKA BERLIN 

Vysoko kvalitná čalúnnická látka patriaca do skupiny pletených látok. Berlin látka je tkaná z 

niekoľkých nití. Okrem kvalitnej odolnosti voči oderu, tkanina má tiež vysokú odolnosť proti 

roztrhnutiu. Berlín je jemne drsná na dotyk  

Gramáž poťahovej látky: 315g/m2 

Zloženie: 100% PES 

Test oderu Martindale: 35 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



EKOKOŽA SOFT 

Eko-koža Soft je označovaná aj ako koženka, využíva sa v čalúnnictve na výrobu sedacích 

súprav, postelí alebo opierok stoličiek. Jedná sa o kvalitný imitáciu kože, vďaka tomu sa často 

uplatňuje ako poťahová látka. Vrchná strana textília je tvorená 100% polyuretánom, ktorý je 

veľmi pružný a flexibilné. Eko-koža je farbostála a mäkká na dotyk. Údržba je naozaj 

jednoduchá, stačí utrieť navlhčenou handričkou. Neodporúča sa ošetrovať nadmernou 

vlhkosťou, eko-koža dokáže absorbovať vodu a potom môže praskať. 

Gramáž poťahovej látky: 390g/m2 

Zloženie: 100% PES 

Test oderu Martindale: 100 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

 

  

 

 

 



LÁTKA  SORO 

Soro je látka mäkká na dotyk, ktorá dopadom svetla mení farbu. Soro je čalúnnická látka, 

ktorá dodá luxusný výraz každému nábytku. Látka tohto druhu je ideálna ako čalúnenie pre 

náročných do reprezentatívnych priestorov na pohovky, rohové sedačky, podnožky, stoličky a 

ďalší takýto nábytok. 

Gramáž poťahovej látky: 290g/m2 

Zloženie: 100% PES 

Test oderu Martindale: 100 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

 

  



LÁTKA JASMINE 

JASMINE je tkanina plyšového typu vyrobená zo 100% polyesteru je veľmi mäkká a 

príjemná na dotyk. Pre svoje vlastnosti sa často využíva v čalúnictve ako poťahová látka 

sedacích súprav, pohoviek či postelí. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči dennému svetlu, 

počas používania nevybledne, ale aj odolnosťou proti žmolkovaniu. Svojou textúrou sa radí 

medzi látky plyšového typu s nízkym vlasom. Starostlivosť o ňu je jednoduchá.  K správnej 

starostlivosti postačí navlhčenú handričku a špeciálny prostriedok pre čalúnený nábytok. 

Gramáž poťahovej látky: 250g/m2 

Zloženie: 100% PES 

Test oderu Martindale: 100 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

 

 



 

LÁTKA MONOLITH 

MONOLITH je poťahová látka spĺňajúca najvyššie kritéria kvality s testom oderov 

Martindale až 100 000 cyklov. Veľmi príjemná na dotyk. Hrubá látka s povrchovou úpravou 

Aqua clean. Medzi najnovšie trendy patria látky s povrchovou úpravou Aqua clean. 

Jednotlivé vlákna poťahovej látky sa pokrývajú neviditeľnou molekulárnou vrstvou, ktorá 

zabráni vniknutiu nečistôt do látky a následne poskytuje jednoduché čistenie pomocou vody 

Gramáž poťahovej látky: 330g/m2 
Zloženie: 100% Polyester 
Test oderu Martindale: 100 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

 

 

 


