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TKANINY MEBLOWE



Inspiracje czerpiemy z otaczającego nas świata: natury, sztuki, mody. 
Bogactwo kolorów, mnogość faktur oraz rozbudowane wzornictwo 
to nasza odpowiedź na zmieniające się trendy.  
W rozbudowanej ofercie Fargotex Furniture Fabrics dostępne są 
między innymi przyjemne w dotyku welwety, opalizujące tkaniny 
szenilowe oraz floki czy ekoskóry. Ponadto, w naszym asortymencie 
występują tkaniny z włóknami naturalnymi takimi jak bawełna, 
wiskoza czy len. 

DESIGN



Nieustannie udoskonalamy i wdrażamy nowe technologie, by powstające 
kolekcje spełniały oczekiwania najbardziej wymagających i świadomych 
osób, które cenią komfort i wygodę. Tkaniny z naszej oferty charakteryzują 
się właściwościami:
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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.

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



TKANINY 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.

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.



Własne magazyny i sprawne zaplecze logistyczne, zapewniają  
szybką realizację zamówień międzynarodowych, a kompetentny  
i profesjonalny zespół specjalistów - wsparcie na każdym  
etapie realizacji.

SERWIS



Tkaniny testujemy w certyfikowanych laboratoriach, aby mieć 
pewność, że nasze produkty są bezpieczne i cechuje je najwyższa 
jakość. Szczegółowej weryfikacji dokonujemy także poprzez 
wewnętrzny dział Kontroli Jakości, aby kolekcje opuszczały 
magazyn bez jakichkolwiek wad. 

JAKOŚĆ



Naszą siłą są ludzie. Zespół tworzą pasjonaci z nieograniczoną 
wyobraźnią i wieloletnim doświadczeniem w branży tekstylnej.

 

LUDZIE



Na każdym etapie wspieramy naszych klientów, dostarczając im  
spektrum narzędzi i dedykowanych rozwiązań, wspierających  
pracę z naszymi produktami.  Tworzymy spersonalizowane  
materiały reklamowe. 
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Jesteśmy w ponad 800 salonach meblowych w Polsce.  
Nasi Partnerzy zyskują kompleksową opiekę, odpowiednie  
narzędzia, wsparcie w postaci szkoleń dla sprzedawców  
czy materiałów POS. Wszystkie działania prowadzone są  
przez dedykowanego doradcę.

TRADE 
MARKETING



Każdego roku uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach  
branży tekstylnej na całym świecie. Szukamy inspiracji  
i obserwujemy trendy w Mediolanie, Frankfurcie, Szanghaju, 
a nasze kolekcje można zobaczyć w Polsce, Rosji, Ukrainie,  
Rumunii, Niemczech, Francji, Szwecji i we Włoszech  
na prestiżowych targach wyposażenia wnętrz.

TARGI



Poprzez stabilną pozycję rynkową Fargotex stanowi  
bezpiecznego partnera biznesowego. 

ZAUFANY 
PARTNER
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NAGRODY



aby dowiedzieć się więcej zajrzyj na stronę:

www.fargotex.pl

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

