FABRICS FOR LIFE

Čo je

®

?

je registrovaná kvalitatívna značka,
ktorá ponúka spotrebiteľom dlhodobú záruku
čistého a krásneho sedenia.
®

®
sú navrhované a vyrábané v EÚ
v súlade s Európskymi normami o ochrane životného
prostredia a pracovnoprávnymi predpismi.

je %100 užívateľsky
prívetivý produkt, ktorý rešpektuje ako prírodu,
tak životné prostredie domov a interiérov.
®

Jednoduché čistenie

Odolnosť

Ekológia
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Jednoduché čistenie
Škvrny bežnej domácnosti, ako sú káva, tuk, čokoláda alebo džús, je
možné ľahko odstrániť čistou handričkou a trochou mydlovej vody.

• odsajte tekutinu papierovým
obrúskom.

Odolnosť

Ekológia

Materiály používané pre látky
®
majú vynikajúcu
odolnosť proti opotrebeniu a
dlhodobo si zachovávajú
estetickú kvalitu.

®
používajú
bezpečné, nezapáchajúce a
nečistoty odpuzujúce materiály,
ktoré zaisťujú hygienickú a
pohodlnú domácnosť.

Všetky materiály
®
sú technicky
vyspelé a spĺňajú požiadavky
aj tých najnáročnejších
domácností.

materiálov
spotrebujeme menej zdrojov,
znižujeme produkciu odpadu a
minimalizujeme emisie CO 2.
®

• pripravte si roztok vody s mydlom a
znečistené miesto postriekajte.

• jemne odstráňte škvrnu krúživými
pohybmi čistou handričkou a poťah
vytrite do sucha.

Pre najlepší výsledok je možné všetky materiály
®
prať na 30 ° bez obavy o zrazenie materiálu
či straty farieb.

®

Standard for technical superiority
• Resistance to abrasion (EN ISO 12947) ≥ 30.000 martindales
• Resistance to pilling (EN ISO 2000 2/12945) ≥ 5-4 (maximum=5)
• Resistance to light fastness (EN ISO -105B02) ≥ 6-5 (maximum=8)*
• Resistance to seam slippage (EN ISO 2:2004/13936)≤ 3 mm
• Assessment of Ignitability/ cigarette test (EN 1:2006-1021): PASS
• Dimensional stability to domestic washing (EN ISO 2008 /5077)≤ 3 %
• Ease of stain removal (FORD BN 05/08-112) ≥ 4 (maximum=5)
* Resistance to light fastness piece dyed (EN ISO -105B02)≥ 5-4 (maximum=8)

majú certifikát ISO 14001
týkajíce sa environmentálneho
manažmentu. Manažment
životného prostredia znižuje dopady
činností organizácie na životné
prostredie.

