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LUNA 07
Tkanina szenilowa o wyrazistej strukturze z przędzą o subtelnym połysku.
Tkanina jest multifunkcyjna, sprawdzi się jako poduszki i narzuta na łóżko. 
Właściwości Magic Home: łatwe czyszczenie i utrudnione wchłanianie
płynów pozwolą cieszyć się piękną narzutą przez lata

Chenille fabric with a distinct structure and a subtle shine. The fabric
is multifunctional, it can be used for making cushions or a bedspread.
Magic Home properties: easy cleaning and hydrophobicity
will make you enjoy a beautiful beadspreads for years.

rodzaj tkaniny | fabric type: 
tkanina szenilowa | chenille fabric
skład | composition: 
67% polyester, 24% acrylic, 9% cotton

wymiary | size:
a. narzuta | bedspread: 220 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm
b. narzuta | bedspread: 240 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm

      

Komplet narzuta i dwie poduszki LUNA 07 

Set of bedspread and two pillows LUNA 07
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TIERRA 04
Przyjemny w dotyku welwet dzianinowy. Efekt subtelnego 

opalizowania. TIERRA - reprezentująca welwety od lat
królujące w świecie design’u, jest odpowiedzią dla tych,
którzy kochają planetę.

Knitted velvet pleasant to the touch. A subtle opalescence 
effect. TIERRA which represents velvets which have reigned 
in the world of design for years is a choice for the lovers
of our planet.

KOMPLET 

narzuta, dwie poduszki

rodzaj tkaniny | fabric type: 
welwet dzianinowy | knitted velvet
skład | composition: 
59% recycled polyester, 41% polyester       

wymiary | size:
a. narzuta | bedspread: 220 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm
b. narzuta | bedspread: 240 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm

Komplet narzuta i dwie poduszki TIERRA 04

Set of bedspread and two pillows TIERRA 04
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Komplet narzuta i dwie poduszki PIANO 15 

Set of bedspread and two pillows PIANO 15

PIANO 15
Piano to niezwykle przyjemny w dotyku welwet dzianinowy, 

który łączy w sobie elegancję z funkcjonalnością. Gładka struk-

tura sprawia, że dzianina wygląda jak welwet, przy zachowaniu 
atrakcyjnej ceny.

Piano is an extremely pleasant to the touch knitted velvety, 
which combines elegance with functionality. It looks like it 
looks like a velvet, at an attractive price.

rodzaj tkaniny | fabric type: 
welwet dzianinowy | knitted velvet
skład | composition: 
100% polyester

wymiary | size:
a. narzuta | bedspread: 220 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm
b. narzuta | bedspread: 240 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm
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DAZZA 13
Ta tkanina, to wynik poszukiwań pozwalających na zastosowanie 
technologii łatwego czyszczenia przy użyciu włókien naturalnych. 
Zastosowana technologia Magic Home, pozwała w łatwy sposób 
usunąć z niej większość plam. 

This fabric is a result of research enabling to use an easy-cleaning 
technology for natural fibres. The adopted Magic Home technology 
enables to remove most stains from it easily.

rodzaj tkaniny | fabric type: 
tkanina szenilowa | chenille fabric
skład | composition: 
23% cotton, 13% linen, 12% viscose, 52% polyester

wymiary | size:
a. narzuta | bedspread: 220 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm
b. narzuta | bedspread: 240 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm

      

Komplet narzuta i dwie poduszki DAZZA 13 

Set of bedspread and two pillows DAZZA 13
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PIANO 18
Piano to niezwykle przyjemny w dotyku welwet dzianinowy, który 

łączy w sobie elegancję z funkcjonalnością. Gładka struktura sprawia, 
że dzianina wygląda jak welwet, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Piano is an extremely pleasant to the touch knitted velvety, which 
combines elegance with functionality. It looks like it looks like
a velvet, at an attractive price.

rodzaj tkaniny | fabric type: 
welwet dzianinowy | knitted velvet
skład | composition: 
100% polyester

wymiary | size:
a. narzuta | bedspread: 220 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm
b. narzuta | bedspread: 240 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm

  

  

Komplet narzuta i dwie poduszki PIANO 18 

Set of bedspread and two pillows PIANO 18
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Tkanina szenilowa o wyrazistej strukturze z przędzą o subtelnym połysku.
Tkanina jest multifunkcyjna, sprawdzi się jako poduszki i narzuta na łóżko. 
Właściwości Magic Home: łatwe czyszczenie i utrudnione wchłanianie
płynów pozwolą cieszyć się piękną narzutą przez lata

Chenille fabric with a distinct structure and a subtle shine. The fabric
is multifunctional, it can be used for making cushions or a bedspread.
Magic Home properties: easy cleaning and hydrophobicity
will make you enjoy a beautiful beadspreads for years.

LUNA 06

rodzaj tkaniny | fabric type: 
tkanina szenilowa | chenille fabric
skład | composition: 
67% polyester, 24% acrylic, 9% cotton

wymiary | size:
a. narzuta | bedspread: 220 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm
b. narzuta | bedspread: 240 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm

      

Komplet narzuta i dwie poduszki LUNA 06 

Set of bedspread and two pillows LUNA 06
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Przyjemny w dotyku welwet dzianinowy. Efekt subtelnego 

opalizowania. TIERRA - reprezentująca welwety od lat
królujące w świecie design’u, jest odpowiedzią dla tych,
którzy kochają planetę.

Knitted velvet pleasant to the touch. A subtle opalescence 
effect. TIERRA which represents velvets which have reigned 
in the world of design for years is a choice for the lovers
of our planet.

TIERRA 01

rodzaj tkaniny | fabric type: 
welwet dzianinowy | knitted velvet
skład | composition: 
59% recycled polyester, 41% polyester       

wymiary | size:
a. narzuta | bedspread: 220 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm
b. narzuta | bedspread: 240 x 230 cm
    poduszka | pillow: 2 x 45 x45 cm

Komplet narzuta i dwie poduszki TIERRA 01 

Set of bedspread and two pillows TIERRA 01
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MAYA 15
Dzianina z printem imitującym splot tkaninowy. Miękka w dotyku, z przyjemnym 
wykończeniem przypominającym kaszmir. Sprawdzi się w pokoju dziennym, sypialni
i pokojach dziecięcych. Estetyką wpisująca się w styl skandynawski. Łatwe czyszczenia 
zagwarantuje nam komfort użytkowania.

Knitted fabric with a print imitating fabric weave. Soft to the touch, with a pleasant 
cashmere-like finish. It will work in the living room, bedroom and children’s rooms. 
Aesthetics that fit into the Scandinavian style. Easy cleaning will guarantee us comfort
of use and clean.

rodzaj tkaniny | fabric type: 
dzianina | knitted fabric
skład | composition: 
100% polyester

wymiary | size:
a. narzuta | bedspread: 140 x 200 cm
    poduszka | pillow: 45 x 45 cm

      

Komplet dzieciecy narzuta i poduszka MAYA 15 

Set of children’s bedspread and pillow MAYA 15
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VERA 09
Dzianina z charakterystycznym printem w stylu vintage. Przyjemna w dotyku sprawdzi 

się w pokoju dziennym, sypialni i pokojach dziecięcych. Przypomina bawełniany welwet. 
Estetyką wpisująca się w styl skandynawski, boho i retro.  Łatwe czyszczenia zagwarantuje 
nam komfort użytkowania.

Knitwear with a characteristic vintage print. Soft, it is recommended for the living room, 
bedroom and children’s rooms. It resembles cotton velvet. It matches the Scandinavian, 
boho and retro styles. Easy cleaning will guarantee comfort of use and clean.

rodzaj tkaniny | fabric type: 
dzianina | knitted fabric
skład | composition: 
100% polyester

wymiary | size:
a. narzuta | bedspread: 140 x 200 cm
    poduszka | pillow: 45 x 45 cm
 

Komplet dzieciecy narzuta i poduszka VERA 09 

Set of children’s bedspread and pillow VERA 09
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PIANO 04
do kompletu TIERRA 04

 

3. PIANO 04 | 50 cm x 30 cm

4. PIANO 05 | 45 x 45 cm
 

welwet dzianinowy | knitted velvet 
B/K

TIERRA 02
do kompletu LUNA 07

 

1. TIERRA 02 | 50 cm x 30 cm

2. TIERRA 02 | 45 x 45 cm
 

welwet dzianinowy | knitted velvet 
B/K

PIANO 05
do kompletu TIERRA 04

 

5. PIANO 04 | 50 cm x 30 cm

6. PIANO 05 | 45 x 45 cm
 

welwet dzianinowy | knitted velvet 
B/K

UZUPELNIJ SWÓJ KOMPLET DODATKOWYMI PODUSZKAMI 

COMPLETE YOUR SET WITH EXTRA PILLOWS
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TIERRA 08
do kompletu Luna 06

 

13. TIERRA 08 | 50 cm x 30 cm

14. TIERRA 08 | 45 x 45 cm
 

welwet dzianinowy | knitted velvet 
B/K

PIANO 22
do kompletu PANO 18

 

11. TIERRA 02 | 50 cm x 30 cm

12. TIERRA 02 | 45 x 45 cm
 

welwet dzianinowy | knitted velvet 
B/K

TIERRA 06
do kompletu TIERRA 01

 

17. TIERRA 02 | 50 cm x 30 cm

18. TIERRA 02 | 45 x 45 cm
 

welwet dzianinowy | knitted velvet 
B/K

TIERRA 21
do kompletu DAZZA 13

 

9. TIERRA 08 | 50 cm x 30 cm

10. TIERRA 08 | 45 x 45 cm
 

welwet dzianinowy | knitted velvet 
B/K

PIANO 13
do kompletu PIANO 15

 

7. TIERRA 02 | 50 cm x 30 cm

8. TIERRA 02 | 45 x 45 cm
 

welwet dzianinowy | knitted velvet 
B/K

TIERRA 10
do kompletu TIERRA 01

 

15. TIERRA 02 | 50 cm x 30 cm

16. TIERRA 02 | 45 x 45 cm
 

welwet dzianinowy | knitted velvet 
B/K
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rodzaj tkaniny | fabric type: 
welwet dzianinowy | knitted velvet
skład | composition: 
100% polyester

wymiary | size:
19. poduszka gwiazdka | star pillow: 45 x45 cm
20. poduszka księżyc | moon pillow: 45 x45 cm 
21. poduszka niebieska chmurka | cloud pillow: 50 x 30 cm
22. poduszka biała chmurka | cloud pillow: 50 x 30 cm

  

  

Poduszki dzieciece 

Children’s pillows

19. 20.

21. 22.
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ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ / EASY WATER CLEANING

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.
At the production stage, the fibres are covered with a special finish that protects the fabric from dirt penetration. 
Thanks to this, all stains are quickly and efficiently cleaned.

UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW / WATER REPELLENT

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

PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM / PET FRIENDLY

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

OCHRONA PRZED WIRUSAMI / VIRUS PROTECT

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.
Virus Protect is a innovative coating that provides lasting protection against viruses, bacteria and fungi that cause 
infections. Its active molecules penetrate the DNA of microorganisms, which results in their effective destruction.
Virus Protect protects the fabric surface for a long time and actively disinfects it.

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 co dzień.

MAGIC HOME improves Fargotex fabrics with advanced properties:
• easy cleaning with water

• limited absorption of fluids
• high resistance to mechanical damage, such as scratches, snags

• protection against viruses, bacteria and fungi
Thanks to Magic Home Technologies, Fargotex fabrics are able to overcome the challenges of everyday life, 
giving users maximum comfort and safety on a daily basis.

CZYSZCZENIE / CLEANING

 

 

 

 

  

 

  

 

  

max. temp prania 30ºC / wash at or bellow

max. temp prania 30ºC, zachować ostrożność / gentle wash 30ºC

max. temp prania 30ºC, proces delikatny / extra gentle wash 30ºC

nie prać / do not wash

nie wybielać / do not bleach  

nie suszyć w suszarce bębnowej / do not tumble dry

nie wykręcać / do not wring

nie wystawiać na działanie słońca / do not expose to sunlight

nie czyścić na sucho / do not dry clean

przecierać wilgotną ściereczką z mikrofibry / wipe by microfiber cloth

profesjonalne czyszczenie chemiczne na sucho / professional dry clean

czyszczenie na sucho z użyciem powszechnie używanych środków, proces łagodny /
dry clean, any solvet except trichloroethylene, delcate

prać ręcznie / hand wash normal

prasować w niskiej temperaturze max. 110ºC / iron, low temperature, max 110 ºC

prasować w średniej temperaturze / iron, medium temperature

profesjonalne czyszczenie wodne dozwolone / professional wet clean, very delicate

profesjonalne czyszczenie wodne dozwolone, proces bardzo łagodny / professional wet clean, very delicate

suszyć rozwieszone w cieniu / drip dry in shade

suszyć w cieniu na płasko, w pozycji rozłożonej / dry flat in shade

 

  

30ºC
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Komplety i poduszki można zakupić online na stronie www.almidecor.com i stacjonarnie w Showroomie AlmiDecor.
 

Sets and pillows can be purchased online at www.almidecor.com and stationary at the AlmiDecor Showroom.

AlmiDecor, Ethos, Plac Trzech Krzyży 10/14, Warszawa
Tel: +48 511 170 768 | Email: ethos@almidecor.com

Zamówienia B2B | Biznes orders:
biuro@cosmonova.pl 

+48 539 524 502

ZAMÓWIENIA / ORDERS

Każda tkanina z naszej oferty posiada certyfikat OEKO-TEX: 
OEKO-TEX to certyfikat potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo wyrobów włókienniczych,
przyznawany przez niezależny instytut badawczy. Tekstylia posiadające ten certyfikat, zostały przebadane 
pod kątem obecności szkodliwych substancji. Tkaniny są pozbawione zabronionych środków chemicznych, 
PFC, barwników alergizujących,barwników azowych czy metali ciężkich. Posiadając Oeko-Tex mamy pewność,
że nasze produkty są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla użytkowników oraz środowiska naturalnego.
 

All fabrics in our offer ha a certificate OEKO-TEX:
OEKO-TEX is a certificate that confirms high quality and safety of textile products that is awarded by an 
independent research institute. Textiles that have this certificate have been tested for presence of harmful 
substances. They are free from prohibited chemicals, PFC, allergenic dyes, azodyes, and heavy metals. Oeko-
-Tex proves that our products are safe and do not constitute hazard to their users and the natural environ-
ment.

Tkaniny przedstawione na zdjęciach są materiałem poglądowym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. 
W rzeczywistości kolory i struktura tkanin mogą się różnić.  Wyboru tkanin należy dokonywać tylko na podstawie wzorników 
lub innych udostępnionych materiałów przeznaczonych do tego celu. 

* Wszystkie poszewki wypełnione są poduszką z mikrofibry z silikonowym wkładem. Istnieje możliwość zamówienia poduszek 
z wkładem z naturalnego pierza. 

*Każdy produkt może zostać wykonany w innym dostępnym kolorze wybranej tkaniny z naszej oferty, które znajdują się 
na stronie www.fargotex.pl

*Zamówienia personalizowane wyceniane są indywidualnie.

Fabrics shown in the photographs are illustrative material and does not constitute an offer within the meaning of the law. 
In fact, the structure of the fabrics and colors may vary. The choice of fabric should be made only on the basis hangers or other 
materials available for this purpose. 

* All cushions are in a set with microfiber pillow filled with silicone fiber. It is also possible to order inner pillow filled with 

feathers.

*All product can be made in different available color of chosen fabric from our offer, which can be found at www.fargotex.pl 
*Personalized orders are priced individually. 

TRUDNOPALNOŚĆ / FIRE RETARDANT

BS 5852: Part1: 1979, source 0 (cigarette)
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