DOC
PARAMETRY TECHNICZNE TKANINY
Sk³ad: ............................................. 100% PE
Szerokoœæ [cm]: .................................... 140
Gramatura [g/m2]: ............................... 449
Test martindale [cykle]: .................. 70 000
Odpornoœæ na piling [1-5]: ...................... 5
Odpornoœæ koloru na œwiat³o [1-5]: .... 4-5
CHARAKTERYSTYKA TKANINY
- przepuszczaj¹ca powietrze
- mi³a w dotyku
- odporna na plamy
- odporna na mechacenie (piling)

Tkaniny szenilowa wykonana z w³ókien ciêtych. Taka konstrukcja wraz z dodatkow¹
obróbk¹ gwarantuje ca³kowit¹ odpornoœæ na piling, czyli powstawanie nieestetycznych
kulek na powierzchni tkaniny. DOC to tkanina o wyj¹tkowym chwycie oraz ogromnie
przyjemnym dotyku. Wysoka przewiewnoœæ gwarantuje znakomity komfort termiczny
tkaniny. Starannie dobrane kolory znakomicie maskuj¹ zanieczyszczenia atmosferyczne
takie jak kurz, ale równie¿ ³atwo dopasowuj¹ siê do wszelkich aran¿acji.

ZASADY CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
Tkanina wymaga okresowych zabiegów konserwacyjnych takich jak: delikatne odkurzanie
miêkk¹ koñcówk¹, regularne usuwanie plam i zanieczyszczeñ, zgodne z poni¿szymi
zaleceniami, a tak¿e okresowo przeprowadzane, gruntowne czyszczenie mebla przez
wyspecjalizowan¹ firmê. Nale¿yta konserwacja tkaniny jest jednym z warunków gwarancji,
a jej brak jest podstaw¹ do odrzucenia ewentualnych roszczeñ reklamacyjnych.
Zero Spot System to nowatorska nanotechnologia chroni¹ca tkaniny przed brudem i
plamami ró¿nego pochodzenia. System powoduje, i¿ tkanina nie ch³onie mokrych plam,
utrzymuj¹c je na powierzchni. Za pomoc¹ papierowego rêcznika ³atwo tak¹ wch³on¹æ.
Delikatnie tamponuj¹c i na koniec lekko pocieraj¹c wilgotn¹ g¹bk¹ usun¹æ jej
pozosta³oœci. Trzeba pamiêtaæ, aby zawsze pocieraæ plamê od zewn¹trz do œrodka. Nale¿y
równie¿ czêsto p³ukaæ g¹bkê w czystej, letniej wodzie. W przypadku trudniejszych plam jak
d³ugopis wystarczy trochê alkoholu lub rozpuszczalnika nieoleistego. Such¹ lub zaschniêt¹
plamê, która utworzy³a skorupê (np. zaschniêty ketchup), nale¿y delikatnie zeskrobaæ za
pomoc¹ ³y¿eczki. Zero Spot System pozwala na zachowanie przez tkaninê przewiewnoœci,
poniewa¿ nie zamyka mikro porów i przestrzeni miêdzysplotowych. Dziêki temu tkanina
zachowuje komfort termiczny.

UWAGA:

Odcieñ tkaniny na próbniku i gotowym meblu mo¿e siê ró¿niæ. Ró¿nice takie mog¹ te¿
wystêpowaæ przy zamawianiu mebli w odstêpach czasowych.
Naturalnym efektem naci¹gania siê tkaniny podczas u¿ytkowania jest powstanie
mniejszych lub wiêkszych fa³d, co nie stanowi wady materia³u.

W przypadku braku akceptacji przez konsumenta powy¿szych, naturalnych
w³aœciwoœci zalecamy zmianê tkaniny obiciowej.
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