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POZNAJ ZALETY TECHNOLOGII
EXPLORE THE BENEFITS OF

SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJE TECHNOLOGIA MAGIC HOME*
USE THE POSSIBILITIES GIVEN BY MAGIC HOME TECHNOLOGY*

ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ
EASY WATER CLEANING

UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW
WATER REPELLENT

PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM
PET FRIENDLY

PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
ECO FRIENDLY

TRUDNOPALNOŚĆ
FIRE RETARDANT

WOLNE OD ALERGENÓW
ALLERGY FREE
*O funkcje dostępne dla wybranej tkaniny zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.magichometechnologies.pl
*Ask the salesman about functions of chosen fabric or check out our website www.magichometechnologies.pl

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.*

EASY WATER CLEANING
At the production stage, fibres are coated
with special molecules that protect the fabric
from dirt. Thanks to this, all stains are quickly
and efficiently cleaned.*

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

WATER REPELLENT

*dotyczy wybranych tkanin
*refers to selected fabrics

A technology of covering the fabric with
a special hydrophobic coating that effectively
hinders the absorption of spilled liquids, leaving
drops on the surface of the material.*

USUŃ PLAMĘ W 3 PROSTYCH KROKACH
REMOVE STAINS IN 3 EASY STEPS
PLAMY LEPKIE np. ketchup, majonez, jogurt, sos
STICKY STAINS ketchup, mayonnaise, yogurt, sauces etc.

Usuń zabrudzenie przy użyciu łyżeczki:
delikatnie, bez wgniatania i wcierania
zabrudzenia w tkaninę.
Remove the stain with a spoon: carefully,
without pressing in or rubbing the smear
in the fabric.

Pozostałość skrop wodą i odsącz
papierowym ręcznikiem.*

Pozostaw do wyschnięcia.
Leave for drying.

Sprinkle the remains of the stain with
water and drain with a paper towel.*

* In the case of problematic stains, soak
the stain with water again and wipe with
a microfiber cloth using pure soap until
the stain is removed completely.
Leave the material to dry.

PLAMY PŁYNNE np. kawa, herbata, sok
LIQUID STAINS coffee, tea, juice etc.

Zbierz rozlany płyn ręcznikiem
papierowym.

Pozostałość skrop wodą i odsącz
papierowym ręcznikiem.*

Collect spilled liquid with absorbent towel.

Sprinkle the remains of the stain with
water and drain with a paper towel.*

* 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.

Pozostaw do wyschnięcia.
Leave for drying.

PLAMY ATRAMENTOWE np. długopis, flamaster*
INK STAINS pen, marker etc.*

* Dotyczy plam na ekoskórach
* Applies to stains on eco-leathers.

* *W przypadku uciążliwych plam użyj
alkoholu etylowego w formie rozpylonej
(np. spirytus spożywczy).

Przygotuj białą gumkę do usunięcia
zabrudzenia z długopisu.

Wycieraj zabrudzenie gumką,
wykonując zdecydowane ruchy.**

To remove dirt from the pen, prepare
a white rubber for abrasion.

Wipe off the dirt with a rubber, making
decisive movements. **

Ciesz się czystością swojej sofy.
Enjoy the cleanliness of your sofa.

* *In the case of problematic stains, use
sprayed ethyl alcohol.

PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM
Produkty z tej grupy poddane zostały
specjalistycznym testom laboratoryjnym
sprawdzającym odporność na zaciągnięcia
pod wpływem drapania. Charakteryzują się
wyższą wytrzymałością oraz łatwym
czyszczeniem.*

PET FRIENDLY
Products from this group have undergone
special laboratory tests to check resistance
to snagging caused by scratching.
They are very durable and easy to clean.*

PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
Tkanina posiada w składzie naturalne
włókna. Wprowadzając ją do wnętrza,
tworzymy przytulną i harmonijną
przestrzeń, zbliżającą nas do natury.*

ECO FRIENDLY
The fabric is made of natural fibres. When
we use it inside, we create a cosy and
harmonious space, which brings us closer
to the nature.*

TRUDNOPALNOŚĆ
Technologia zwiększająca bezpieczeństwo
przeciwpożarowe. Tkanina spełnia ściśle
określone normy trudnopalności, dzięki
czemu minimalizuje rozprzestrzenianie się
ognia.*

FIRE RETARDANT
A technology that increases fire safety.
The fabric meets flame resistance standards,
thus minimizing spread of fire.*

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

ALLERGY FREE
Magic Home fabrics meet high quality standards
confirmed by the Oeko-Tex Standard 100 certificate.
This means that they are friendly to human skin
and health, meet humano-ecological requirements
and are free from harmful substances.*

