
 
 
 

                         LÁTKY 1.CENOVÁ SKUPINA 

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 KRONOS 

 

KRONOS je tkanina  jemná a príjemná na dotyk. Vďaka svojej veľkej škále farieb možete 

mať sedaciu súpravu presne podľa Vašich predstáv. Vďaka vysokej odolnosti proti 

vyblednutiu je tkanina ideálna pre čalúnenie všetkých typov nábytku, alebo na rôzne 

dekoratívne prvky. 

Gramáž poťahovej látky: 275 g/m2 

Zloženie: 100% Polyester 

Test oderu Martindale: 50 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

 

 



 
 
 

LÁTKA CASBLANCA 

CASABLANCA je poťahová látka, určená na čalúnený nábytok, na dotyk mäkký materiál. 

Pripomína plyšovú – zamatovo jemnú látku s trochu meniacim povrchom po prejdením rukou. 

Tkanina Casablanca neohrozuje zdravie. Certifikát Cleanaboo preveril, že látka je odolná voči 

fľakom spôsobeným obliatím džúsom alebo dokonca kávou, spomaľuje horľavosť, a preto 

sedacia súprava bude vyzerať ako nová dlhé roky. Čistenie je potrebné robiť navlhčenou 

handričkou a prostriedkami určených na čalúnený nábytok.  

Gramáž poťahovej látky: 310g/m2 

Zloženie: 100% PES 

Test oderu Martindale: 45 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

LÁTKA TRINITY 

TRINITY je poťahová látka s povrchovou úpravou AQUA CLEAN. Látka je ideálna na 

očalúnenie obývacieho nábytku, kresiel, postelí. Pekné na pohľad a príjemná na dotyk 

tkaniny. Látka je často používaná taktiež na vankúše a záclony. Je veľmi dobre čistiteľná. 

Gramáž poťahovej látky: 355g/m2 

Zloženie: 100% Polyester 

Test oderu Martindale: 45 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

 



 
 
 

  

LÁTKA BERLIN 

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

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

roztrhnutiu. Berlin je jemne drsná na dotyk.  

Gramáž poťahovej látky: 315g/m2 

Zloženie: 100% PES 

Test oderu Martindale: 35 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

EKOKOŽA SOFT 

Ekokoža 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: 

 

 

  

 

 

 



 
 
 

LÁTKY 2.CENOVÁ SKUPINA 

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: 

 

 

 

 



 
 
 

LÁTKA FRESH 

 

FRESH je poťahová látka, ktorá je pevná a zároveň jemná a príjemná na dotyk. Má jemnú, 

takmer neviditeľnú štruktúru a je k dispozícii vo veľmi šiokej škále farieb:od zemitých 

a sivých farieb, cez intezívne s asýte farby až pastelové. Potahová látka je pevná , výborná na 

údržbu. Jednoduché čistennie pomocou vody 

Gramáž poťahovej látky: 280 g/m² (+/- 5%) 
Zloženie: 100% Polyester 
Test oderu Martindale: 81 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

 



 
 
 

LÁTKA COVER 

COVER je textília vyrobená zo 100% polyesteru. Mäkká látka s jemnou štruktúrou vlákien, 

ktoré vytvárajú mozaiku prestupujúcich farieb, vyzerá zaujímavo a moderne. Vlákna s 

melanžovým vzorom sú príjemná na dotyk. Veľmi pevná a odolná tkanina Cover sa využíva v 

čalúnictve ako poťahová látka na postele, sedacie súpravy alebo kreslá. Odporúčame čistiť 

špeciálnymi prípravkami pre čalúnený nábytok alebo jemnou mydlovou vodou. Nepoužívajte 

prípravky na báze chlóru. 

 

Gramáž poťahovej látky: 285g/m2 
Zloženie: 100% Polyester 
Test oderu Martindale: 100 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LÁTKA ONTARIO 

ONTARIO  látka pripomína svojou štruktúrou prírodnú vlnu. Vyznačuje sa vysokou 

hrejivosťou a stálosťou farieb. Textília je vysoko odolná proti vyblednutiu farieb a veľmi 

príjemná na dotyk. Látka je vyrobená zo 100% polyesteru, ktorý je odolný voči svetlu a 

rýchlo schne. Jemná látka je zároveň veľmi pevná a odolná. Starostlivosť je naozaj 

jednoduchá. Odporúča sa čistiť vlhčenou handričkou a špeciálnymi prípravkami na čalúnený 

nábytok. 

 

Gramáž poťahovej látky: 270g/m2 
Zloženie: 100% Polyester 
Test oderu Martindale: 100 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie: 

 

 

 



 
 
 

LÁTKA PRIMO 

PRIMO látka je vyrobená zo 100% polyesteru, na dotyk je hladká a príjemná. Svojou 

štruktúrou pripomína plyš. Povrch látky Primo je ošetrený špeciálnou technológiou, ktorá 

bráni rýchlemu vstrebávaniu tekutín do látky. Ochranná vrstva na povrchu zabraňuje 

absorpciu kvapalín, dôjde k vyzrážaniu drobných kvapôčok, ktoré stačí zotrieť suchou 

handričkou. V čalúnnictvo sa využíva ako poťahová látka pre akýkoľvek čalúnený nábytok. 

Čistenie je jednoduché. Stačí utrieť vlhčenou handričkou, prípadne použiť jemné čistiace 

prostriedky určené na čalúnený nábytok. Používaním bieliacich alebo iných agresívnych 

prostriedkov dochádza k zničeniu látky. Primo je dostatočne pevná a odolná. 

Gramáž poťahovej látky: 370g/m2 
Zloženie: 100% Polyester 
Test oderu Martindale: 60 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie:  

 

 

 



 
 
 

LÁTKA RIVIERA 

RIVIERA textília je vyrobená zo 100% polyesteru, na dotyk je príjemne mäkká. Jej štruktúra 

je jemná a takmer neviditeľná, svojím vzhľadom sa podobá zamatu. V čalúnnictve sa využíva 

pre svoju pevnosť a trvanlivosť ako poťahová látka akéhokoľvek nábytku, ale aj jednotlivých 

prvkov alebo doplnkov. Starostlivosť o textíliu Riviéra je naozaj jednoduchá. Postačí vám iba 

navlhčenú handričku, voda alebo špeciálny jemný čistiaci prostriedok na čalúnený nábytok. 

Ten ľahko vmasírujte do miesta znečistenia. Riviera sa chváli vysokou pevnosťou a 

odolnosťou. 

Gramáž poťahovej látky: 300g/m2 
Zloženie: 100% Polyester 
Test oderu Martindale: 100 000 cyklov 

Symboly pre ošetrovanie:  

 

 


