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kompendium wiedzy o tkaninach obiciowych



Drogi 
Supersprzedawco,

Wiemy, że Twoja praca wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności słuchania Klientów. 

Żeby wesprzeć Cię w codziennych obowiązkach, w Twoje ręce oddajemy 
Vademecum, którego celem jest pomoc w sprzedaży mebli w tkaninach Fargotex 
Furniture Fabrics. 

Mamy nadzieję, że zawarta w nim wiedza, będzie przydatna na każdym etapie 
rozmowy – szczególnie w rozmowie z najbardziej wymagającym Klientem.

Jeżeli w trakcie pracy z tkaninami obiciowymi, pojawi się pytanie lub wątpliwość, 
zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Fargotex , który służy swoją fachową 
wiedzą i chętnie wspomoże Cię w Twojej pracy.

Fargotex Team
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•  Polska Firma z ponad 20-letnim doświadczeniem.

•  Kompleksowa oferta: 
-  tkaniny meblowe Fargotex Furniture Fabrics 
-  tkaniny dekoracyjne Cosmonova 
-  dywany łatwoczyszczące i ręcznie wykonane Carpet Decor
-  meble oraz dodatki wyposażenia wnętrz Almi Decor

•  Kolekcje, w których łączą się najnowsze trendy, wzornictwo i funkcjonalność.

•  Liczne nagrody produktowe – Dobry Wzór, Diament Meblarstwa,  
     Produkt Roku, Złoty Medal Konsumentów i wiele innych.

•  Produkty posiadające znak „Tekstylia Godne Zaufania”.

•  Szybka realizacja zamówień krajowych i międzynarodowych.

•  Profesjonalna obsługa doradców Fargotex.



Tkanina szenilowa zawiera splot przędzy szenilowej, 
nadający tkaninie miękkości i jedwabistego połysku. 

Charakterystyczną cechą tej tkaniny jest nieregularna 
powierzchnia, dająca wspaniały efekt gry światła i cienia.

Przykładowe kolekcje:
FORTIS, VAMOS, LEMMA, GIMMA, FLASH NEW

splot tkaniny 

przędzy szenilowej

Tkanina jest to wyrób włókienniczy płaski, powstający 
w wyniku przeplatania się ze sobą (według założonego 
splotu) wzajemnie prostopadłych układów nitek osnowy 
i wątku. 
 
Struktura tkaniny tworzona jest przez wzajemne 
połączenie nitek osnowy (warp) i wątku (weft) według 
określonego splotu. 

Przykładowe kolekcje:
ALTARA, ANGOLA, AVENA, SPELLO, NEON, VIVID

wątek – nitki poziome

osnowa – nitki pionowe
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Dzianina jest wyrobem włókienniczym płaskim, 
powstającym przez tworzenie rządków i kolumienek 
wzajemnie ze sobą połączonych oczek. 
Dzianina jest elastyczna i rozciągliwa we wszystkich 
kierunkach. 
 
W przeciwieństwie do tkaniny, tworzona jest z jednej 
nitki na szydełkarkach lub jednej lub wielu osnów,  
na osnowarkach.

Przykładowe kolekcje:
ROSS, STRONG, ZOYA

oczko

Tkanina z okrywą włókienną (runową) utworzoną  
z rozciętych, długich przeplotów dodatkowego wątku 
runowego. Prawidłowa nazwa to plusz wątkowy –  
welwet to nazwa handlowa. 
Jest to szlachetna i przyjemna w dotyku tkanina 
najwyższej jakości, skierowana do tych, którzy cenią 
piękno i luksus we wnętrzach. 
 
Cechą charakterystyczną jest subtelnie opalizująca 
powierzchnia, która daje ciekawy efekt gry światła  
i cienia.
 
Przykładowe kolekcje:
TIERRA, VOCAL, PIANO

nóż

strona prawa

strona lewa

strona lewa

TKANINA
WELWETOWA DZIANINA
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Flok powstaje przez zastosowanie technologii  
flokowania, czyli procesu nanoszenia na bazę  
podstawową tzw. strzyżyny tekstylnej – włókien  
naturalnych lub z tworzywa sztucznego, pociętych  
na odcinki długości od 0,5 mm do 1,5 mm.
Powierzchnia, która ma być flokowana, pokrywana
jest klejem, a następnie za pomocą urządzenia  
elektrostatycznego nanoszony jest flok.
  
Cechą charakterystyczną floków jest niesamowita 
miękkość i przyjemność w dotyku, która uzyskiwana  
jest dzięki długiemu włosiu.

Przykładowe kolekcje:
BENETO, INFINITY, PENTA, ROKO

Ugniecenie włosia, a w efekcie cieniowanie podczas 
codziennego użytkowania, jest naturalną cechą tych 
materiałów.

Dzięki doskonałym właściwościom użytkowym, floki 
polecane są: właścicielom zwierząt, rodzinom z dziećmi.

FLOK
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EKOSKÓRA

klej

włókna okrywy

nośnik – wyrób włókienniczy
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Płaski wyrób tekstylny z oddychającą warstwą 
wierzchnią, wykonaną w 100% z poliuretanu (PU). 
Skóra ekologiczna powstaje w procesie produkcji na 
mokro. Podkład jest wytrawiany, a następnie nakładany 
jest poliuretan. 
W ostatniej fazie produkcji, odciskany jest na materiale 
wzór imitujący strukturę naturalnej skóry.

Cechą charakterystyczną ekoskór Fargotex jest 
różnorodność struktur. 
Na podkładzie umieszczony jest symbol „F” –  
gwarantowany znak jakości wszystkich ekoskór Fargotex. 
 
Przykładowe kolekcje:
FUSHION, LONG ISLAND, VIENNA, VIRIDA

F



CZYM JEST 
TECHNOLOGIA 
MAGIC HOME?

MAGIC HOME udoskonala tkaniny Fargotex o zaawansowane właściwości:
• łatwe czyszczenie wodą
• utrudnione wchłanianie płynów
• wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne takie jak np. zadrapania, zaciągnięcia
• ochrona przeciw wirusom, bakteriom i grzybom
Dzięki Magic Home Technologies tkaniny Fargotex są w stanie sprostać wyzwaniom dnia 
codziennego, dając użytkownikom maksimum komfortu i bezpieczeństwa na codzień.

OCHRONA PRZED WIRUSAMI 
Virus Protect to innowacyjna powłoka zapewniająca 
trwałą ochronę przed wirusami, bakteriami i grzybami 
wywołującymi infekcje. Jej aktywne cząsteczki przenikają  
do DNA drobnoustrojów, czego efektem jest skuteczne 
ich zniszczenie. Virus Protect długotrwale zabezpiecza 
powierzchnię tkaniny, aktywnie ją dezynfekując.

USUŃ PLAMĘ 
W 3 PROSTYCH 
KROKACH

Pozostaw do wyschnięcia.Pozostałość skrop wodą i odsącz 

papierowym ręcznikiem.* * 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 zabrudzenie przy użyciu 

łyżeczki: delikatnie, bez wgniatania 

i wcierania zabrudzenia w tkaninę.

Zbierz rozlany płyn ręcznikiem 

papierowym.

Przygotuj białą gumkę do usunięcia 

zabrudzenia z długopisu.

Ciesz się czystością swojej sofy.Wycieraj zabrudzenie gumką, 

wykonując zdecydowane ruchy.***

Pozostałość skrop wodą i odsącz 

papierowym ręcznikiem.*

Pozostaw do wyschnięcia.

  ** Dotyczy plam na ekoskórach

*** W przypadku uciążliwych plam użyj   

       alkoholu etylowego w formie 

 

PLAMY LEPKIE  np. ketchup, majonez, jogurt, sos

PLAMY PŁYNNE  np. kawa, herbata, sok

PLAMY ATRAMENTOWE  np. długopis, flamaster**

ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ 
Włókna już na etapie produkcji, pokrywane są specjalną 
apreturą, która chroni tkaninę przed wnikaniem zabrudzeń. 
Dzięki temu, wszelkie plamy szybko i sprawnie poddają się 
procesowi czyszczenia.

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

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.

Szukasz kolekcji dopasowanej do potrzeb  
Twoich klientów?  
Wejdź na stronę www.fargotex.pl 
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CERTYFIKAT 
POTWIERDZA JĄCY 
BEZPIECZEŃSTWO 
TKANIN

Certyfikat Oeko-Tex 
Standard 100 
 
Standard jakości zapewniany przez niezależne  
instytuty badawcze, które stosują ujednolicone 
kryteria i metody badawcze.

Tekstylia oznakowane etykietą OEKO-TEX spełniają 
wysokie wymagania humanoekologiczne,co oznacza, 
że są wolne od stężeń substancji szkodliwych, takich 
jak: metale ciężkie, formaldehydy, chlorowane fenole, 
przenośnikichloroorganiczne, związki cyny, barwniki 
alergenne, zakazane barwniki azowe itp., które  
mogłyby stanowić zagrożenie dla człowieka. 

Global Recycled  
Standarad
Global Recycled Standard (GRS) to międzynarodowy,  
dobrowolnystandard, który określa wymagania
dotyczące certyfikacji włókien pochodzących  
z recyklingu. Celem programu GRS jest zwiększenie 
wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu
przy jednoczesnej dbałości o środowisko, warunki  
socjalne, czy też kontrolę użytych środków  
chemicznych bezpiecznych dla człowieka i środowiska.

Rozporządzenie Reach
Celem rozporządzenia REACH jest zapewnienie  
wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska.  
Potwierdzeniem wymagań zawartych w REACH jest 
otrzymanie Certyfikatu Standard 100 by Oeko - Tex

BADANIA 
WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH TKANIN
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tkanina przed badaniem tkanina po badaniu

Maszyna do testów Martindale’a

 

 

 

 

 

- 

 

 

próbka tkaniny

wełna lub papier ścierny

METODA BADANIA EN ISO 12947-2

JEDNOSTKA suwy (x 1000)

RODZAJ TKANINY
POZIOM WYMAGAŃ DLA KATEGORII W TYS.

A B C D E

Tkaniny płaskie ≥ 35 12-30 4-10 - -

Tkaniny szenilowe ≥ 35 12-30 4-10 - -

Dzianiny ≥ 35 12-30 4-10 - -

Wyroby z okrywą ciętą ≥ 45 25-40 10-20 - -

Wyroby z okrywą niecietą ≥ 45 25-40 10-20 - -

Flok ≥ 45 25-40 10-20 - -

Wyroby nietkane (ekoskóry) ≥ 45 25-40 10-20 - -

Wyroby drapane ≥ 35 12-30 4-10 - -

Odporność na ścieranie –  
testy Martindale’a

Test Martindale’a wykonywany jest przy użyciu  
specjalnej maszyny, która pociera badaną tkaninę wełną 
lub papierem ściernym pod znacznym naciskiem. 
W zależności od wymagań dotyczących wytrzymałości 
tkaniny, silne pocieranie może trwać bez przerwy przez 
kilka godzin lub dni. 
Wynik testu Martindale’a podawany jest zawsze  
w ilości suwów - cykli. Test Martindale’a ma na celu 
pokazanie wytrzymałości tkaniny podczas  
codziennego użytkowania mebla. 

CIEKAWOSTKA:
Rekordzistą w teście na ścieranie wśród tkanin  
Fargotex jest kolekcja PENTA (flok), która otrzymała 
wynik 230 000 cykli Martindale’a.
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Odporność wybarwień na tarcie  
(na sucho / na mokro)

Badanie tendencji tkaniny do farbowania.  
Badanie polega na umieszczeniu dwóch  
próbek tkaniny w dwóch przyrządach –  
w jednym następuje pocieranie tkaniny  
na mokro, w drugim na sucho. 
Po zakończeniu badania następuje ocena  
skali wybarwienia w przedziale od 1-5 stopni.  
4-5 oznacza brak tendencji do farbowania. 

Maszyna do badania odporności wybarwień na tarcie

próbka tkaniny

METODA BADANIA EN ISO 105-X12

KATEGORIE A B C D E

Tarcie suche ≥ 4-5 4 3-4 - -

Tarcie mokre ≥ 3-4 3 2-3 - -

Wytrzymałość na rozdzieranie 
(siła rozdzierania)

Badanie polega na zamocowaniu w zaciskach  
maszyny wytrzymałościowej próbki tkaniny  
w kształcie skrzydełka (tkanina jest do połowy 
rozcięta) w celu rozpoczęcia rozdzierania. 
Pod wpływem siły, nitki próbki ulegają  
rozdzieraniu. Siła, przy której rozdarta  
została próbka tkaniny, uznawana jest za koniec  
badania. Wynik zostaje przypisany do danej  
kategorii.  

METODA BADANIA EN ISO 13937-3

KATEGORIE A B C D E

SKALA ≥ 40 N ≥ 30 N ≥ 25 N ≥ 20 N ≥ 15 N

Wytrzymałość na rozciąganie 
(siła, wydłużanie)

Badanie polega na zamocowaniu w zaciskach maszyny 
wytrzymałościowej próbki tkaniny,  
w celu rozpoczęcia jednokierunkowego rozciągania. 
Pod wpływem siły, nitki próbki ulegają wydłużeniu, 
aż do momentu zerwania. Siła, przy której rozerwana 
została próbka tkaniny, uznawana jest za koniec  
badania. Wynik zostaje przypisany do danej kategorii.

METODA BADANIA PN-EN ISO 13934-1

KATEGORIE A B C D E

SKALA ≥ 600 N ≥ 400 N ≥ 350 N ≥ 250 N -

Odporność wybarwień 
na światło

Do badania przygotowuje się dwie identyczne próbki 
tkaniny. Jedną z nich umieszcza się w specjalnej  
komorze, która oddziałuje na tkaninę z odpowiednim 
natężeniem światła (a także temperatury i wilgoci). 
Po zakończeniu badania, następuje ocena skali 
wybarwień od 1-8 stopni.  
Badanie wykazuje tendencję tkaniny lub jej brak  
do utraty barwy (płowienia). 
 

METODA BADANIA EN ISO 105-B02

KATEGORIE A B C D E

SKALA ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 - -

1. 2. 3.
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wzorce do oceny odporności próbki po badaniu
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Badanie polega na zamocowaniu w zaciskach  
maszyny wytrzymałościowej dwóch zszytych  
próbek tkaniny, w celu rozpoczęcia  
jednokierunkowego rozciągania.  
Pod wpływem stałej siły nici zszycia ulegają 
wydłużaniu. Wydłużanie to mierzone jest w mm. 

METODA BADANIA EN ISO 13936-2

KATEGORIE A B C D E

SKALA ≥ 4 ≥ 6 ≥ 8 - -

Tzw. mechacenie to proces tworzenia się skupisk 
splątanych włókienek (kuleczek) na powierzchni 
wyrobów włókienniczych pod wpływem tarcia  
podczas ich użytkowania.  
Badanie pillingu wykonywane jest przy pomocy 
maszyny stosowanej w badaniu testu Martindale’a. 
Próbka nanoszona jest na przyrząd i pocierana,  
aż do momentu pojawienia się splątanych włókienek 
(kuleczek). Po zakończeniu badania, następuje  
ocena ilości w skali od 1-5 stopni. 

CIEKAWOSTKA:
Istnieje kilka rodzajów pillingu:
Pilling obcy – włókna pochodzące z innych  
materiałów, np. z wełnianego lub bawełnianego   
koca położonego na sofę (najczęściej spotykany);
Pilling wynikający z właściwości tkaniny  
– pochodzący bezpośrednio z przędzy zawartej  
w tkaninie – włókna tkaniny tracą swoją  
jednostajność z powodu tarcia następującego  
podczas użytkowania np. w wyniku szczotkowania. 

 

METODA BADANIA EN ISO 12945-2

KATEGORIE A B C D E

SKALA ≥ 4-5 4 3-4 3 -
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Przyrząd do pomiaru przesunięciaPrzesunięcie nitek w szwie

Badanie pillingu przy pomocy  

maszyny do testu Martindale’a

 

 

 

 

 

- 

 

 

próbka tkaniny

wełna 

lub papier ścierny

Odporność 
na zaciągnięcia

W niezależnym ośrodku badawczym przeprowadzane  
są testy z użyciem zawieszonych na łańcuchach 
ciężarków pokrytych kolcami.  
Ich oddziaływanie na tkaninę jest możliwie  
najbardziej zbliżone do efektu działania kocich  
pazurów. Próbki tkanin mocuje się na wałkach.  
Wałki te, wprawione w ruch obrotowy, powodują  
swobodne odbijanie od powierzchni próbki  
i uderzenia kolczastego narzędzia.
Test sprawdza odporność na zaciągnięcia.  
Wynik podawany jest w skali od 1 (liczne zaciągnięcia) 
do 5 (brak widocznych zaciągnięć).

Tkaniny, które przeszły test na 5:
ALTARA, CLAUDE, NAPOLI, GLAM VELVET, ORION, 
BENETO, INFINITY, METIS, PENTA, ROKO, STRONG,
VERA, VOCAL, ZOYA

Trudnopalność

Laboratorium Badań Palności Wyrobów w Instytucie 
Włókiennictwa w Łodzi przeprowadza ocenę  
zapalności mebli tapicerowanych. Badaniu  
poddawana jest próbka tkaniny w połączeniu  
z pianką poliuretanową T-3037SG (samogasnącą).  
Źródło zapłonu stanowi tlący się papieros.  
Ocenia się, że testy przebiegły pomyślnie, jeśli nie 
wystąpił zapłon typu tlenie progresywne ani zapłon 
płomieniem.
Każda z przebadanych tkanin otrzymuje świadectwo  
z przeprowadzonego badania.

Normę o numerze PN-EN 1021-1:2014-12 
i / lub BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE) 
spełniają następujące tkaniny: 
CLAUDE, DAZZA, DIVA, FORRES, KINGSTON, 
GLAM VELVET, MILTON NEW, NAPOLI, NUBO, ORION, 
PIANO, RENE, SIGMA, SOFIA, VIENNA, FLASH, VOCAL,
ZOYA, TERSO, FORTIS, TIERRA, METIS, VERA

Tkaniny cechujące się trudnopalnością są idealnym 
rozwiązaniem dla mebli znajdujących się w obiektach 
użyteczności publicznej takich jak: hotele, restauracje, 
kina. 

Badanie odporności na zaciągnięcia  

przy pomocy specjalnej maszyny do testu

kolczaste narzędzie

próbka tkaniny

zamocowana  

na wałku
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próbka tkaniny

pianka poliuretanowa

tlący się papieros

Odporność na pilling

Przesunięcie nitek 
w szwie



Wybór odpowiedniej tkaniny obiciowej jest jednym  
z najważniejszych czynników podczas zakupu  
mebla tapicerowanego. Ma ona bowiem istotny wpływ 
zarówno na użyteczność mebla, jak i jego estetykę.  
Przy wyborze tkaniny warto wziąć pod uwagę 
rodzaj tkaniny, kolor, parametry techniczne takie jak: 
odporność na ścieranie, pilling, a także funkcjonalność – 
czy zależy nam na łatwym czyszczeniu lub  
utrudnionym wchłanianiu płynów, powłoce 
gwarantującej usuwanie mikroorganizmów, a może  
na odporności na zaciągnięcia pod wpływem drapania. 
UWAGA: Kryterium doboru tkaniny uzależnione jest 
od jego użytkownika. Inne cechy wezmą pod uwagę 
osoby użytkujące mebel sporadycznie, inne rodzice, 
obawiający się zabrudzeń powstałych na skutek zabaw 
swoich dzieci, jeszcze inne właściciele psów i kotów. 
Dlatego stojąc przed wyborem rodzaju materiału 
obiciowego, warto zwrócić uwagę na właściwości 
użytkowe danej tkaniny. (s.13)

NA JCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy w ofercie Fargotex 
znajdują się tkaniny 
polecane alergikom? 

Jakie tkaniny polecane są 
właścicielom zwierząt?

Tkaniny Fargotex posiadają certyfikat Oeko-tex  
Standard 100 i są zgodne z wymaganiami zawartymi  
w rozporządzeniu REACH. Oznacza to, że nasze  
materiały spełniają wszelkie wymogi  
humanoekologiczne, a więc nie zawierają  
niebezpiecznych substancji chemicznych,  
szkodliwych dla zdrowia i środowiska człowieka,  
które mogą przyczynić się do wystąpienia reakcji  
alergicznych.
W swojej ofercie mamy również tkaniny  
z innowacyjną technologią Virus Protect.  
To powłoka zapewniająca trwałą ochronę przed  
wirusami, bakteriami i grzybami wywołującymi  
infekcje. Składa się z milionów aktywnych  
cząsteczek, które przenikają zewnętrzną błonę  
drobnoustrojów, prowadząc do skutecznego  
ich zniszczenia. Redukuje to 99,9% bakterii, wirusów  
i grzybów na naszym meblu, co zapewnia ochronę  
i spokój użytkownikom tkaniny. 

Czy częste czyszczenie 
tkaniny powoduje utratę 
właściwości łatwego 
czyszczenia?

Przy odpowiednim użytkowaniu funkcje łatwego 
czyszczenia są aktywne do 10 cykli czyszczenia –  
co oznacza, że właściwości łatwego czyszczenia 
mogą być aktywne przez kilka lat, a więc pełen okres 
użytkowania mebla.

Dlaczego podczas wyboru 
tkaniny obiciowej należy 
zwracać uwagę na cykle 
Martindale’a?

Tkaniny obiciowe dzielą się na różne rodzaje,  
ze względu na to jak powstają i jaką strukturę  
uzyskują w procesie produkcji. Zatem już na etapie 
wyboru rodzaju materiału można zminimalizować  
ryzyko potencjalnych zniszczeń, do których zdolne  
są zwierzęta domowe. 
Wybierajmy tkaniny odporne na zaciągnięcia pod 
wpływem zadrapania potwierdzone testami (s. 21), 
takie jak welwety i floki. Ich gładkie runo dobrze  
obroni się także przed sierścią, która nie wbije się  
w tkaninę. Sierść pozostanie na powierzchni materiału,  
co znacząco ułatwi czyszczenie mebla.
 
PAMIĘTAJ:
1. Nie karm zwierzęcia na kanapie – wyznacz do tego 

odpowiednie miejsce w domu.
2. Unikaj zabaw z pupilem w miejscu wypoczynku.  

Nie przyzwyczajaj zwierzęcia do zabawy w miejscu,  
w którym zwracasz szczególną uwagę na czystość  
i estetykę.

3. Dbaj o higienę zwierzęcia – pamiętaj o regularnym 
wyczesywaniu sierści i obcinaniu pazurów. 

Na co należy zwrócić uwagę 
przy wyborze tkaniny
obiciowej? 

Wybór odpowiedniej tkaniny obiciowej jest jednym  
z najważniejszych czynników podczas zakupu  
mebla tapicerowanego. Ma ona bowiem istotny wpływ 
zarówno na użyteczność mebla, jak i jego estetykę.  
Przy wyborze tkaniny warto wziąć pod uwagę 
rodzaj tkaniny, kolor, parametry techniczne takie jak: 
odporność na ścieranie, pilling, a także funkcjonalność 
– czy jest to tkanina łatwoczyszcząca, utrudniająca 
wchłanianie płynów czy też odporna na zaciągnięcia 
pod wpływem drapania.
UWAGA: Kryterium doboru tkaniny uzależnione jest 
od jego użytkownika. Inne cechy wezmą pod uwagę 
osoby użytkujące mebel sporadycznie, inne rodzice, 
obawiający się zabrudzeń powstałych na skutek zabaw 
swoich dzieci, jeszcze inne właściciele psów i kotów.  
Dlatego stojąc przed wyborem rodzaju materiału  
obiciowego, warto zwrócić uwagę na właściwości 
użytkowe danej tkaniny. (s.13)

Czy można przykrywać
sofy narzutami lub kocami?

Chcąc przykryć mebel tapicerowany należy zwrócić 
uwagę czy koc lub narzuta nie ma żadnego włosia.  
W przypadku niegładkich tkanin może powstać  
pilling obcy (ciężkie do usunięcia włókniste „kulki”), 
będący efektem łączenia się włókien tkaniny meblowej  
z włóknami narzuty. 

Jak często czyścić 
i konserwować mebel
tapicerowany?

Czym różnią się tkaniny 
łatwoczyszczące od tkanin 
utrudniających wchłanianie
płynów?

Łatwe czyszczenie tkanin wodą i utrudnione 
wchłanianie płynów to dwie różne technologie. 
Tkaniny, które nie wchłaniają płynów, pokryte są 
specjalną powłoką, która w przypadku rozlanej cieczy 
gromadzi jej krople na powierzchni tkaniny.  
Natomiast tkaniny łatwoczyszczące pokryte są  
specjalnymi molekułami, które chronią tkaninę przed 
wnikaniem zabrudzeń, dzięki czemu wszelkie plamy 
łatwo poddają się procesowi czyszczenia. 
W ofercie Fargotex znajdują się kolekcje posiadające  
obie technologie np. CLAUDE, FORRES, SOFIA,  
NAPOLI, PIANO.

Regularne odkurzanie i konserwacja tkanin obiciowych 
zapobiega powstawaniu zabrudzeń oraz znacznie 
przedłuża ich żywotność. Tkaniny obiciowe należy 
pielęgnować według instrukcji (które są do pobrania  
na stronie www.fargotex.pl), uwzględniając rodzaj 
tkaniny. 

PAMIĘTAJ:
1. Regularnie odkurzaj tapicerkę przy użyciu 

końcówki do czyszczenia mebli.
2. Usuwaj plamy od razu, gdy się pojawiają – używaj  

czystej, wilgotnej ścierki.
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Tkaniny z powłoką Virus Protect są bezpieczne  
dla ludzi oraz środowiska. Potwierdza to certyfikat  
Oeko-Tex Standard 100, dzięki któremu mamy 
pewność, że tkaniny z tą powłoką wolne są od  
substancji szkodliwych i całkowicie bezpieczne dla 
zdrowia człowieka. Na co dzień tego rodzaju powłoki 
stosowane są w dezynfekcji dentystycznej oraz  
na zabawkach dla małych dzieci i klawiaturach  
komputerów. Powłoka nie zawiera srebra oraz metali 
ciężkich. Bezpieczeństwo Virus Protec potwierdzają 
również : 
• Światowa Organizacja Zdrowia (World Health 

Organization; WHO) 
• Europejska Agencja Chemikaliów ( European 

Chemical Agency; BPR/ECHA) 
• Agencja Ochrony środowiska Stanów  

Zjednoczonych ( USA Environmental Protection 
Agency; EPA)

Tak! Z myślą o środowisku i jego ochronie  
stworzyliśmy kolekcję tkanin Save The Planet.  
Pochodzą one z recyklingu, a ich zrównoważona  
produkcja pozwala ograniczyć zużycie wody i energii  
elektrycznej oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla 
atmosfery. Tkaniny Save The Planet udoskonaliliśmy 
technologią Magic Home, czyli: łatwym czyszczeniem 
wodą, utrudnionym wchłanianiem płynów, pet friendly 
i virus protect, gwarantującymi maksymalny komfort 
użytkowania na co dzień. Jakość tkanin kolekcji  
Save The Planet potwierdzają testy certyfikowanych  
laboratoriów, dzięki którym mamy pewność, że wyniki 
które prezentujemy są sprawdzone i wiarygodne.

Czy tkaniny z powłoką 
Virus Protect są bezpieczne 
dla ludzi? 

Czy Fargotex ma w swojej
ofercie tkaniny ekologiczne?



SAVE THE PLANET to kolekcja tkanin stworzona  
z myślą o środowisku i jego ochronie.
Troska o naszą planetę została wyrażona w tkaninach 
pochodzących z recyklingu, których zrównoważona 
produkcja pozwala ograniczyć zużycie wody i energii  
elektrycznej oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla  
do atmosfery. Takie jak te, świadome i przemyślne 
działania pozwolą zachować piękno Ziemi dla  
przyszłych pokoleń.

UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW

TKANINY PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM

ŁATWE CZYSZCZENIE TKANIN WODĄ

Subtelna i pełna harmonii, surowa i wyrazista, a przede 
wszystkim autentyczna, taka właśnie jest NATURA – 
niekończące się źródło inspiracji.  
Różnorodność natury wyrażona w wyrazistych  
splotach, subtelność w uspakajających, ciepłych  
barwach. SHAPES OF NATURE to wyjątkowe  
wzornictwo korespondujące z najnowszymi trendami. 
Tkaniny idealnie wpiszą się zarówno we wnętrza w stylu  
minimalistycznym jak i nowoczesnym.

Natura wycisza, napełnia optymizmem działa kojąco i 
uspokaja. Żyj blisko natury - stwórz swoją wymarzoną 
przestrzeń z kolekcją Shapes of Nature.

OCHRONA PRZED WIRUSAMI
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FARGOTEX 
SHAPES OF NATURE

SAVE THE PLANET

Właściwości

Kolekcje
SAVE THE PLANET to tkaniny wytwarzane z włóknami 
przędzy recyklingowej:
• przyjemny w dotyku welwet dzianinowy z subtelnym   
    efektem opalizowania – TIERRA
• niezwykle przyjemna w dotyku tkanina szenilowa –  
    FORTIS
• miękka i przyjemna w dotyku dzianina  
    o charakterystycznym princie przypominającym  
    strukturę splotu płóciennego – ROSS
Kolekcja składa się z różnorodnych struktur, które  
w połączeniu pozwalają tworzyć niepowtarzalne  
aranżacje we wnętrzach.

Kolorystyka
Paleta kolorystyczna kolekcji SAVE THE PLANET 
nawiązuje do wyjątkowych miejsc i zjawisk  
występujących na Ziemi. Głęboka zieleń przywodzi  
na myśl wiecznie zielone lasy tropikalne, niebieskości 
oddają klimat lodowej krainy, spokojne, neutralne  
odcienie pobudzone energetycznymi pomarańczami 
odzwierciedlają zachody słońca, a połączone  
z różem - fascynującą zorzę polarną. SAVE THE PLANET 
to pięć linii kolorystycznych tworzących mozaikę  
estetycznych wrażeń i pozwalających tworzyć pełne  
harmonii aranżacje.

Kolekcje 
SHAPES OF NATURE to kształty zaczerpnięte z natury 
przeniesione w unikatowe struktury tkanin, powalające 
tworzyć wyjątkowe kompozycje we wnętrzach:
• sztruks w nowatorskim wydaniu – nieregularny  
     i trójwymiarowy – VAMOS
•  francuską pętelkę boucle – ANGOLA
•  wyraziste sploty przędzy szenilowej – LEMMA
•  płócienny splot – AVENA
•  welwet o matowym wykończeniu z włóknami  
     naturalnymi – CLAUDE

Kolorystyka
Naturalność kolekcji podkreśla również jej kolorystyka, 
od niebieskości w wielu odsłonach: kojący błękit nieba, 
wibrujący granat oceanów czy chłodny lazur mórz  
przez uniwersalne beże piasków pustyni  
i ponadczasoweszarości imitujące piętrzące się wody,  
po bardziej energetyczne barwy:
zielenie lasów tropikalnych, rude kaniony.  
SHAPES OF NATURE to siedem linii kolorystycznych 
dających możliwość tworzenia różnorodnych aranżacji.

UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW

TKANINY PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM

ŁATWE CZYSZCZENIE TKANIN WODĄ

Właściwości



FARGOTEX 
CITY COLLECTION

FARGOTEX ATELIER 
BY MACIEJ ZIEŃ

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów 
postanowiliśmy stworzyć kolekcję wzbogaconą  
o najmodniejsze tkaniny, wyjątkowe wzory oraz  
struktury w starannie dobranej kolorystyce. 
W pracy nad kolekcją posłużyliśmy się swoim 
doświadczeniem, ale postanowiliśmy także zasięgnąć 
porady najlepszych. Dlatego do współpracy  
zaprosiliśmy znanego projektanta Macieja Zienia.
Ten światowej klasy designer i pasjonat wnętrz  
zabiera nas w twórczą podróż, pełną kreatywnych
rozwiązań, nawiązujących kolorystyką do scenerii 
śródziemnomorskich wysp.

CITY COLLECTION to kolekcja inspirowana 
najpiękniejszymi miastami świata - atmosferę tych  
miejsc przenieśliśmy w tkaniny o różnorodnych  
strukturach i bogatej kolorystyce. 
Odzwierciedlenie ekspresji i niepowtarzalnego  
charakteru miejskich przestrzeni dostrzeżemy również 
w unikalnych i różnorodnych strukturach tkanin. 
Gładkie, przyjemne w dotyku welwety czy opalizujące 
szenile będą idealnym tłem dla wyrazistych splotów,  
w tym ponadczasowej pepitki z dodatkiem nici boucle.
Kolekcja daje nieograniczone możliwości tworzenia 
wyjątkowych aranżacji, pozwala przenieść wielkomiejski
klimat do naszych wnętrz.
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UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW

TKANINY PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM

ŁATWE CZYSZCZENIE TKANIN WODĄ

Właściwości

Kolekcje
W kolekcji znajdziesz:
•  Przyjemny w dotyku welwet dzianinowy - VOCAL
     Głębokie kolory, melanżowe wybarwienia dodają    
     trójwymiarowości.  
•  Charakterystyczny wzór PEPITKI w nowoczesnym   
     wydaniu - VIVID 
•  Tkaninę o bardzo wyraźnej strukturze - NEON
•  Niezwykle przyjemną w dotyku tkanina szenilową -  
     FLASH NEW

Kolorystyka
W szerokiej palecie barw odnajdziemy m.in.  
romantyczne, ciepłe kolory zachodzącego słońca  
w Paryżu, chłodniejsze odcienie Oslo i zalanego  
deszczem Londynu a także spokojne zielenie Madrytu 
oraz głębokie błękity wód opływających Dubaj. 

Kolekcje
W kolekcji znajdziesz:
•  tkaniny szenilowe: uniwersalne - ELBA, ETNA,  
     jak i odważne - CABRERA 
•  królujący w świecie mody i designu welwet  
     z kolekcji VELIERO 
•  naturalne włókna lnu, bawełny i wiskozy obecne  
     w kolekcji VIENTO
•  wyjątkowe wzory: geometryczna DRAGONERA, 
     nieco bardziej uniwersalne VEDRA i ROJA

Kolorystyka
Wachlarz różnorodnych tkanin podkreśla trendowa  
kolorystyka (8 linii kolorystycznych):
od uniwersalnych beży i zawsze modnych szarości po 
intensywne zielenie, turkusy, granat oraz coraz bardziej 
popularny intensywny rudy.

UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW

TKANINY PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM

ŁATWE CZYSZCZENIE TKANIN WODĄ

Właściwości



Zachęcamy do udostępniania informacji o kolekcjach, które znajdziesz na:

www.fargotex.pl 
 

WSPARCIE 
MARKETINGOWE

Sukces oraz zadowolenie naszych Partnerów to nasz główny cel, dlatego starannie opracowujemy strategię  
komunikacji marketingowej, wspierającą pracę z naszymi kolekcjami:  
•  MAGIC HOME 
•  SAVE THE PLANET
•  FARGOTEX SHAPES OF NATURE  
•  FARGOTEX CITY COLLECTION 
•  FARGOTEX ATELIER BY MACIEJ ZIEŃ  
•  FARGOTEX ATELIER JUBILEE COLLECTION
  
Zadbaj o efektywną ekspozycję w Twoim salonie i dostarcz swoim Klientom odpowiednie narzędzie  
marketingowe: zawieszki do oznaczania mebli, książki pełne gotowych rozwiązań aranżacyjnych, funkcjonalne 
próbniki kolorystyczne, naklejki, ulotki uzupełniające wiedzę o kolekcjach, plakaty, panele prezentacyjne. 

Co zyskujesz? 
•  wsparcie sprzedaży poprzez dostarczenie narzędzi do budowania zainteresowania Klientów 
•  wiedzę z zakresu tkanin obiciowych 
•  odpowiednio dobrane materiały do Twojego salonu 
•  fachową pomoc i opiekę Doradców Salonów Meblowych  
•  współpracę przy organizowaniu eventów i wydarzeń w salonie 
•  gotowe materiały graficzne do udostępniania na profilach społecznościowych 

FARGOTEX ATELIER 
JUBILEE COLLECTION

JUBILEE COLLECTION to kolekcja, która powstała  
z okazji 20-lecia Fargotex Jej wyjątkowość podkreślona 
została poprzez barwne tkaniny, nawiązujące stylem  
do obrazów znakomitych impresjonistów.  
Jej niewątpliwym atutem jest wykorzystanie  
naturalnych włókien lnu, bawełny i wiskozy.  
Połączenie naturalności z technologiami Magic Home 
zapewnia komfort i łatwość użytkowania, dając  
w rezultacie wszystko czego można oczekiwać  
od tkaniny.  
Kolekcja Jubileuszowa to wyraz naszej pasji, pracy  
i doświadczenia, którą możemy dzielić się z naszymi 
Klientami, malując ich wnętrza pięknymi tkaninami. 
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Kolekcje 
W kolekcji znajdują się wyjątkowe wzory, które  
stworzą dopracowane aranżacje: 
•  niepowtarzalne, płynne wybarwienia  
     nawiązujące do sztuki impresjonistów - IMPRESSO 
•  ponadczasowa jodełka w kolekcji - DANTE 
•  drobne, geometryczne formy w spokojnej  
     kolorystyce - MONA 
•  nowoczesny wzór tkaniny - FUTURRO
•  modny welwet - DEGNO urzekający swoją  
     miękkością oraz matowym wykończeniem,  
     uzyskanym dzięki włóknom bawełny    
•  przyjemna w dotyku tkanina szenilowa - VENI
•  CALDO z domieszką lnu i wiskozy, którego  
     naturalność podkreśla płócienny splot.

Kolorystyka
6 linii kolorystycznych: od uniwersalnych szarości po 
beże w towarzystwie złota, zieleni, błękitu. W palecie 
barw pojawił się także szczgólnie doceniony w tym roku 
odcień koralowy.

UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW

TKANINY PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM

ŁATWE CZYSZCZENIE TKANIN WODĄ

Właściwości

https://www.instagram.com/fargotex/
https://www.facebook.com/FargotexGroup
https://pl.pinterest.com/Fargotex/_created/
https://www.youtube.com/channel/UCbX1r7skFxZcYHkE0wbY9Cg/featured
https://www.linkedin.com/company/fargotex


Biuro Łomża 
Al. Legionów 114C 

18-400 Łomża 
tel. +48 86 218 53 90  
fargotex@fargotex.pl 

Biuro Warszawa
ul. Solec 18 lok. 4

00-410 Warszawa
tel. +48 22 188 19 11

biurowarszawa@fargotex.pl

www.fargotex.pl


