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POZNAJ ZALETY TECHNOLOGII



SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJE 

TECHNOLOGIA MAGIC HOME*

UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW

ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ

ODPOWIEDNIE DLA ZWIERZĄT

WOLNE OD ALERGENÓW

*O funkcje dostępne dla wybranej tkaniny zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.magichometechnologies.pl

TRUDNOPALNE

TKANINY PRZYJAZNE  ŚRODOWISKU



molekuły chroniące 
włókna tkaniny

*dotyczy wybranych tkanin

UTRUDNIONE 
WCHŁANIANIE
PŁYNÓW
Technologia polegająca na pokryciu 
tkaniny specjalną hydrofobową 
powłoką, która skutecznie 
utrudnia wchłanianie rozlanych 
płynów, pozostawiając ich krople 
na powierzchni materiału.* 

ŁATWE
CZYSZCZENIE
WODĄ
Włókna już na etapie produkcji, 
pokrywane są specjalnymi molekułami, 
które chronią tkaninę przed wnikaniem 
zabrudzeń. Dzięki temu, wszelkie plamy 
szybko i sprawnie poddają się procesowi 
czyszczenia.*



SPRAWDŹ! TO PROSTE

Usuń zabrudzenie przy użyciu  

łyżeczki: delikatnie, bez wgniatania  

i wcierania zabrudzenia w tkaninę.

Pozostałość skrop wodą i odsącz 

papierowym ręcznikiem.*

Pozostaw do wyschnięcia.Zbierz rozlany płyn ręcznikiem 

papierowym.

Pozostałość skrop wodą i odsącz 

papierowym ręcznikiem.*

Pozostaw do wyschnięcia.

PLAMY ATRAMENTOWE  np. długopis, flamaster*

Przygotuj białą gumkę do usunięcia

zabrudzenia z długopisu.

Wycieraj zabrudzenie gumką,

wykonując zdecydowane ruchy.**

Ciesz się czystością swojej sofy.

PLAMY LEPKIE  np. ketchup, majonez, jogurt, sos

* W przypadku uciążliwej plamy, ponownie  

   namocz ją wodą i czyść ściereczką  

   z mikrofibry, używając szarego mydła.  

   Następnie skrop plamę wodą i odsącz  

   do momentu całkowitego usunięcia mydła.  

   Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

 

USUŃ PLAMĘ W 3 KROKACH

PLAMY PŁYNNE  np. kawa, herbata, sok

  * Dotyczy plam na ekoskórach

* *W przypadku uciążliwych plam użyj  

     alkoholu etylowego w formie rozpylonej  

     (np. spirytus spożywczy).

 



TKANINY
PRZYJAZNE
ŚRODOWISKU  

Wytwarzane są z wykorzystaniem 
naturalnych włókien, takich jak bawełna, 
len czy wiskoza, a certyfikat OEKO-TEX 
potwierdza, że są bezpieczne dla środowiska 
naturalnego.*

Zaawansowana technologia produkcji
tkanin sprawia, że codzienna radość
dzielona ze swoim pupilem, przestaje
być ograniczona.
Produkty z tej grupy charakteryzują się
łatwością czyszczenia oraz wyższą
odpornością na zabrudzenia
i zadrapania.*

ODPOWIEDNIE 
DLA ZWIERZĄT

*dotyczy wybranych tkanin

*dotyczy wybranych tkanin



TKANINY
TRUDNOPALNE

Spełniają ściśle określone normy, dzięki 
czemu minimalizują rozprzestrzenianie się 
ognia. Tkaniny trudnopalne przeznaczone są 
przede wszystkim do obiektów użyteczności 
publicznej.*

Tkaniny Magic Home spełniają wysokie
standardy jakości, potwierdzone
certyfikatem Oeko-Tex Standard 100, 
wystawionym przez niezależny instytut 
badawczy. Oznacza to, że są przyjazne 
dla skóry i zdrowia człowieka, spełniają 
wymagania humanoekologiczne i są 
wolne od substancji szkodliwych.*

*dotyczy wybranych tkanin

*dotyczy wybranych tkanin

WOLNE OD
ALERGENÓW


