


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

Żeby wesprzeć Cię w codziennej pracy,  
w Twoje ręce oddajemy „Vademecum”, któ-
rego celem jest wsparcie sprzedaży mebli  
w tkaninach Fargotex Furniture Fabrics. 

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

Jeżeli w trakcie pracy z tkaninami obiciowymi, 
pojawi się pytanie lub wątpliwość, zaprasza-
my do kontaktu z przedstawicielem Fargotex  
Group, który służy swoją fachową wiedzą  
i chętnie wesprze Cię w Twojej pracy.

Fargotex Team

DROGI 
SUPERSPRZEDAWCO
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
TKANINY FARGOTEX?

Polska firma z 19-letnim doświadczeniem  
(na rynku od 1999 roku),

Kolekcja tkanin z technologią łatwego  
czyszczenia Magic Home,

Tkaniny wyróżniające się wysoką jakością,  
popartą licznymi badaniami (wysoka odpor-
ność na ścieranie, pilling, przesuwanie nitek  
na szwie),

Produkty posiadające znak „Tekstylia godne   
zaufania”, przyznawany przez Oeko-Tex 
Standard 100,

Kolekcje tkanin wpasowane w aktualnie  
panujące trendy,

Szeroka oferta – tkaniny meblowe (Fargotex  
Furniture Fabrics), tkaniny dekoracyjne  
(Cosmonova), dywany łatwoczyszczące
i ręcznie wykonane (Carpet Decor),

Szybka realizacja zamówień – dostawy  
materiału w 48 godzin,

Liczne nagrody produktowe – Dobry wzór,  
Diament Meblarstwa, Produkt Roku i wiele   
innych,

Profesjonalna opieka doradców Fargotex  
Group. 
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wątek – nitki poziome

osnowa – nitki pionowe
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TKANINA

PORTO – Magic Home Collection

RODZAJE TKANIN OBICIOWYCH

PRZYKŁADOWE KOLEKCJE:
ARIA, IMPERIA, LANA, LINEA, LOTOS, PORTO

Wyrób włókienniczy płaski, powstający w wy-
niku przeplatania się ze sobą (według założo-
nego splotu) wzajemnie prostopadłych ukła-
dów nitek osnowy i wątku. 
Struktura tkaniny tworzona jest przez wza-
jemne połączenie nitek osnowy (warp) i wątku 
(weft) według określonego porządku (splotu). 

LANA – Magic Home Collection
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TKANINA WELWETOWA

NAPOLI – Magic Home Collection

nóż

strona prawa

strona lewa

strona lewa

RODZAJE TKANIN OBICIOWYCH

PRZYKŁADOWE KOLEKCJE:
GLAM VELVET, NAPOLI, SPECTRA, PIANO (WELWET DZIANINOWY)

Tkanina z okrywą włókienną (runową) utwo-
rzoną z rozciętych, długich przeplotów dodat-
kowego wątku runowego. Prawidłowa nazwa 
to plusz wątkowy – welwet to nazwa handlowa. 
Jest to szlachetna i przyjemna w dotyku tka-
nina najwyższej jakości, skierowana do tych,  
którzy cenią piękno i luksus we wnętrzach. 
Cechą charakterystyczną jest subtelnie opali-
zująca powierzchnia, która daje ciekawy efekt 
gry światła i cienia. 

NAPOLI – Magic Home Collection
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DZIANINA

EREN – Water Repellent

RODZAJE TKANIN OBICIOWYCH

PRZYKŁADOWE KOLEKCJE:
ARUBA, ASPEN, EREN, FOCUS, KINGSTON, MILTON

Płaski wyrób włókienniczy, powstający przez 
tworzenie rządków lub kolumienek wzajemnie 
ze sobą połączonych oczek. 
Dzianina jest bardzo elastyczna i rozciągliwa 
we wszystkich kierunkach. 
W przeciwieństwie do tkaniny, tworzona jest  
z jednej nitki na szydełkarkach lub też jednej 
lub wielu osnów, na osnowarkach.
Wszystkie dzianiny Fargotex posiadają specjal-
ny podkład stabilizujący, który pozwala uniknąć 
niechcianego rozciągania. 

FOCUS – Magic Home Collection
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EKOSKÓRA

FUSHION – Magic Home Collection

RODZAJE TKANIN OBICIOWYCH

PRZYKŁADOWE KOLEKCJE:
FUSHION, LONG ISLAND, VIENNA

Płaski wyrób tekstylny z oddychającą warstwą 
wierzchnią, wykonaną w 100% z poliuretanu 
(PU). 
Skóra ekologiczna powstaje w procesie pro-
dukcji 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.

LONG ISLAND – Magic Home Collection



Włókna tkanin i dywanów Fargotex już na eta-
pie produkcji, pokrywane są specjalną apre-
turą, która tworzy zaawansowaną barierę 
ochronną Magic Home. Dzięki temu wszelkie 
plamy szybko i sprawnie poddają się procesowi 
czyszczenia, bez naruszania unikalnej struktu-
ry materiału.

Plamy znikają bez śladu – jak to możliwe? 
Z technologią Magic Home można czuć się 
swobodnie. Relaks przy filiżance kawy, bez-
troska zabawa z dzieckiem czy wino z przy-
jaciółmi – można zapomnieć o obawach  
i cieszyć się chwilą.  
A jeśli przypadkowo powstanie plama, łatwo 
można ją usunąć za pomocą: wody, szarego  
mydła i papierowego ręcznika.
Plama zniknie jak zaczarowana, a powierzchnia 
odzyska swój wspaniały wygląd. 
Tak, jakby nigdy nic się nie wydarzyło…

UWAGA:
•  Nie każda tkanina łatwoczyszcząca Magic Home posia- 
      da właściwości hydrofobowe
•  Tkanina Water Repellent to nie tkanina łatwoczyszcząca

CZYM JEST TECHNOLOGIA 
ŁATWEGO CZYSZCZENIA 
MAGIC HOME?
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ŁATWE
CZYSZCZENIE
WODĄ

Łatwość czyszczenia to naturalna cecha
naszych tkanin. Włókna już na etapie
produkcji, pokrywane są specjalną
apreturą, która tworzy zaawansowaną
barierę ochronną Magic Home.
Dzięki temu wszelkie plamy szybko
i sprawnie poddają się procesowi
czyszczenia, bez naruszania unikalnej
struktury materiału.

UTRUDNIONE 
WCHŁANIANIE
PŁYNÓW

Utrzymanie czystości na meblach
wypoczynkowych dopełnione jest
zastosowaniem technologii utrudniającej
wchłanianie płynów, dzięki której krople
pozostają na powierzchni tkaniny.
Rozlany płyn wystarczy odsączyć
papierowym ręcznikiem, aby tkanina
odzyskała pierwotną czystość. *

*dotyczy wybranych tkanin

NIESAMOWITA
TRWAŁOŚĆ

Wieloletnie doświadczenie w świecie
tkanin, pozwala nam tworzyć kolekcje
wyróżniające się najwyższą jakością
wykonania. Wysokie parametry testów
Martindale’a oraz odporność na peeling,
gwarantują niezmienny wygląd i trwałość
tkanin Magic Home.

PRZYJAZNA 
ZWIERZĘTOM

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.*

*dotyczy wybranych tkanin

WOLNA OD
ALERGENÓW

Tkaniny Magic Home spełniają wysokie
standardy jakości, potwierdzone
certyfikatami wystawionymi przez
niezależne instytuty badawcze:
Oeko-Tex Standard 100 lub deklaracja
Reach. Oznacza to, że tkaniny Magic
Home są przyjazne dla skóry i zdrowia
człowieka, spełniają wymagania
humanoekologiczne i są wolne
od substancji szkodliwych.

 

PRZYJEMNA
W DOTYKU

Dokładamy szczególnych starań, aby
tkaniny były wyjątkowe w dotyku,
a obcowanie z nimi dawało poczucie
komfortu i przyjemności. Struktury
naszych tkanin pozostają niezmienione
bez względu na intensywność
użytkowania. W kolekcjach Magic Home
znajdziesz wszystko czego potrzebujesz,
by cieszyć się chwilą.



SPRAWDŹ JAKIE TO PROSTE

SPOSOBY CZYSZCZENIA
TKANIN MAGIC HOME

KAŻDĄ PLAMĘ USUNIESZ W 3 KROKACH

Usunąć zabrudzenie przy użyciu  

łyżeczki: delikatnie, bez wgniatania  

i wcierania zabrudzenia w tkaninę.

Pozostałość skrapiać wodą i odsączać 

papierowym ręcznikiem.*

Pozostawić do wyschnięcia.Zebrać rozlany płyn ręcznikiem 

papierowym.

Pozostałość skrapiać wodą i odsączać 

papierowym ręcznikiem.*

Pozostawić do wyschnięcia.

PLAMY ATRAMENTOWE  długopis, flamaster itp.*

Do usunięcia zabrudzenia z długopisu, 

należy przygotować białą gumkę. 

Wycierać zabrudzenie gumką, 

wykonując zdecydowane ruchy.**

Ciesz się czystością 

swojej sofy.

PLAMY LEPKIE  ketchup, majonez, jogurt, sos itp.

* W przypadku uciążliwej plamy, ponownie  

   namoczyć ją wodą i czyścić ściereczką  

   z mikrofibry, używając szarego mydła.  

   Następnie skrapiać plamę wodą i odsączać  

   do momentu całkowitego usunięcia mydła.  

   Pozostawić tkaninę do wyschnięcia.

 

* W przypadku uciążliwej plamy, ponownie    

   namoczyć ją wodą i czyścić ściereczką  

   z mikrofibry, używając szarego mydła.  

   Następnie skrapiać plamę wodą i odsączać  

   do momentu całkowitego usunięcia mydła.  

   Pozostawić tkaninę do wyschnięcia.

PLAMY PŁYNNE  kawa, herbata, sok itp.
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* Dotyczy plam na ekoskórach.

* W przypadku uciążliwych plam użyć  

   alkoholu etylowego w formie rozpylonej  

   (np. spirytus spożywczy).



CZYM RÓŻNI SIĘ MAGIC HOME
OD INNYCH TECHNOLOGII 
DOSTĘPNYCH NA RYNKU?
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Włókna tkanin już na etapie produkcji pokry-
wane są specjalną apreturą  ochronną, dzięki  
czemu tkanina nie traci swoich właściwości  
nawet przy intensywnym użytkowaniu,

Aż 80% kolekcji Fargotex Furniture Fabrics  
to tkaniny łatwoczyszczące z technologią  
Magic Home,

Wśród tkanin łatwoczyszczących Magic  
Home znajdziemy wszystkie dostępne ro-
dzaje materiałów obiciowych: tkaniny, tkani-
ny szenilowe, tkaniny welwetowe, dzianiny,  
ekoskóry i floki.

 

• 

• 

• 
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TECHNOLOGIA MAGIC HOME 
W DYWANACH CARPET DECOR

Ciesząca się ogromnym zainteresowaniem 
technologia łatwego czyszczenia Magic Home, 
nie dotyczy już jedynie tkanin obiciowych. 
W 2016 roku firma Fargotex Group wprowa-
dziła na polski rynek markę dywanów Carpet 
Decor i kolekcję dywanów łatwoczyszczą-
cych Magic Home. Dzięki niej wszelkie plamy  
łatwo poddają się procesowi czyszczenia, bez 
naruszania unikalnej struktury materiału. Do-
datkowo technologia ta utrudnia wchłanianie 
rozlanych substancji, pozostawiając krople  
na powierzchni materiału.  To sprawia, że za  
pomocą trzech prostych kroków, w łatwy spo-
sób usuniesz większość zabrudzeń. 
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WATER REPELLENT 
TKANINY HYDROFOBOWE

Tkanina hydrofobowa posiada specjalną po-
włokę utrudniającą wchłanianie rozlanych  
substancji. W przypadku rozlania soku, kawy 
czy innej cieczy, krople pozostają na powierzch-
ni tkaniny, co umożliwia szybkie i proste odsą-
czenie płynu za pomocą papierowego ręcznika. 

UWAGA:
• Tkanina Water Repellent to nie tkanina łatwoczyszcząca,
• Nie każda tkanina łatwoczyszcząca Magic Home posiada  
    właściwości hydrofobowe. 

WATER REPELLENT TKANINY HYDROFOBOWE



CERTYFIKAT OEKO-TEX 
STANDARD 100

TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA
Standard jakości zapewniany przez niezależne 
instytuty badawcze, które stosują ujednolicone 
kryteria i metody badawcze. 
Tekstylia oznakowane etykietą OEKO-TEX 
spełniają wysokie wymagania humanoekolo-
giczne, co oznacza, że są wolne od stężeń sub-
stancji szkodliwych, takich jak: metale ciężkie, 
formaldehydy, chlorowane fenole, przenośniki 
chloroorganiczne, związki cyny, barwniki aler-
genne, zakazane barwniki azowe, itp., które 
mogłyby stanowić zagrożenie dla człowieka. 
OEKO-TEX Standard 100 wyklucza stosowa-
nie dimetylofumaranu jako substancji biolo-
gicznie aktywnej (stosowanej w celu hamo-
wania rozwoju pleśni w produktach ze skóry: 
butach, meblach itp., związek ten wykazuje  
silne działanie alergizujące).
W przypadku ubiegania się o certyfikat, Insty-
tut Stowarzyszenia OEKO-TEX każdorazowo 
wymaga dostarczenia informacji, czy produkt 
zawiera substancje biologiczne czynne oraz 
czy podlega specjalnej obróbce do celów trans-
portu. 
Produkty certyfikowane cechuje dobra od-
porność na wybarwienia (wodę, pot kwaśny  
i alkaliczny, tarcie suche), pH przyjazne dla skó-
ry oraz brak emisji nieprzyjemnych zapachów. 
Norma OEKO-TEX Standard 100 jest wiodą-
cą w świecie etykietą zoptymalizowaną pod  
kątem ekologii człowieka. 

CERTYFIKAT OEKO-TEX 
STANDARD 100

Instytut Włókiennictwa w Łodzi jest człon-
kiem Stowarzyszenia OEKO-TEX i jako jedyny  
instytut w Polsce, prowadzi proces certyfikacji 
i wykonuje badania wyrobów włókienniczych 
na znak Standard 100 by OEKO-TEX. 

ROZPORZĄDZENIE REACH

Celem rozporządzenia REACH jest zapew-
nienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia  
i środowiska. 
Potwierdzeniem wymagań zawartych  
w REACH jest otrzymanie Certyfikatu Stan-
dard 100 by Oeko - Tex. 
Certyfikowane produkty spełniają wymagania 
zawarte w załączniku XVII REACH, jak również 
amerykańskie wymagania odnośnie całkowi-
tej zawartości ołowiu w artykułach dla dzieci 
(CPSIA). 
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ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE – 
TESTY MARTINDALE’A 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

tkanina przed badaniem tkanina po badaniu

Maszyna do testów Martindale’a

 

 

 

 

 

- 

 

 

próbka tkaniny

wełna lub papier scierny
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BADANIA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH TKANIN

Test Martindale’a wykonywany jest przy użyciu 
specjalnej maszyny (przyrządu Martindale’a), 
która pociera badaną tkaninę wełną lub papie-
rem 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.

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 - -



Badanie tendencji tkaniny do farbowania.  
Badanie polega na umieszczeniu dwóch  
próbek tkaniny w dwóch przyrządach – w jed-
nym 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. 

ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ 
NA TARCIE (NA SUCHO / NA MOKRO)

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 - -
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- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 



 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 



Do badania przygotowuje się dwie identycz-
ne próbki tkaniny. Jedną z nich umieszcza się  
w specjalnej komorze, która oddziałuje na tkani-
nę 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). 

ODPORNOŚĆ 
WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO

wzorce do oceny odporności próbki po badaniu

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

METODA BADANIA EN ISO 105-B02

KATEGORIE A B C D E

SKALA ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 - -
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Badanie polega na zamocowaniu w zaciskach 
maszyny wytrzymałościowej dwóch zszytych 
próbek tkaniny, w celu rozpoczęcia jednokie-
runkowego rozciągania. Pod wpływem stałej 
siły, nici zszycia ulegają wydłużaniu. Wydłuża-
nie to mierzone jest w mm. 

PRZESUNIĘCIE NITEK W SZWIE

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Przyrząd do pomiaru przesunięciaPrzesunięcie nitek w szwie

METODA BADANIA EN ISO 13936-2

KATEGORIE A B C D E

SKALA ≥ 4 ≥ 6 ≥ 8 - -

23

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH TKANIN



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 przy-
rząd i pocierana, aż do momentu pojawienia 
się splątanych włókienek (kuleczek). Po zakoń-
czeniu 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 tkani-
ny tracą swoją jednostajność z powodu tarcia następującego 
podczas użytkowania, np. w wyniku szczotkowania. 
 

ODPORNOŚĆ NA PILLING

METODA BADANIA EN ISO 12945-2

KATEGORIE A B C D E

SKALA ≥ 4-5 4 3-4 3 -

Badanie pillingu przy pomocy  
maszyny do testu Martindale’a

 

 

 

 

 

- 

 

 

próbka tkaniny

papier scierny
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JAKIE TKANINY POLECANE SĄ 
WŁAŚCICIELOM ZWIERZĄT?
Nie istnieją badania, które weryfikowałyby odporność materiałów na zadrapania spowodowane 
przez zwierzęta. Właścicielom czworonogów, przy wyborze mebla tapicerowanego, zaleca się  
wybór tkanin łatwoczyszczących Magic Home, charakteryzujących się dużą wytrzymałością  
i odpornością na ścieranie. Miłośnikom zwierząt szczególnie polecamy różnego rodzaju floki, 
które nie posiadają splotu, dzięki czemu, charakteryzują się wyższą odpornością na zadrapania. 

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: kolor, strukturę, odporność  
na ścieranie i pilling, a także (w przypadku rodzin z dziećmi i właścicieli zwierząt)  
funkcjonalność – czy jest to tkanina łatwoczyszcząca, bądź niewchłaniająca płynów. 
UWAGA: Kryterium doboru tkaniny uzależnione jest od jego użytkownika. Inne cechy wezmą  
pod uwagę osoby użytkujące nabywany mebel sporadycznie, inne rodzice, obawiający się  
zabrudzeń powstałych na skutek szalonych zabaw swoich dzieci, jeszcze inne właściciele psów  
i kotów. Dlatego stojąc przed wyborem rodzaju materiału obiciowego, warto zwrócić uwagę  
na właściwości użytkowe danej tkaniny. 

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ 
PRZY WYBORZE TKANINY OBICIOWEJ? 

CZY W OFERCIE FARGOTEX ZNAJDUJĄ SIĘ TKANINY 
POLECANE ALERGIKOM? 

Tkaniny Fargotex posiadają certyfikat Oeko-tex Standard 100 i są zgodne z wymaganiami  
zawartymi w rozporządzeniu REACH. Oznacza to, że nasze tkaniny 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.
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Przy odpowiednim użytkowaniu funkcje łatwego czyszczenia są aktywne do 10 cykli  
prania/czyszczenia – co oznacza, że właściwości łatwego czyszczenia, przy odpowiednim  
użytkowaniu – mogą być aktywne przez kilka lat, a więc pełen okres użytkowania mebla.

CZY CZĘSTE CZYSZCZENIE TKANINY POWODUJE 
UTRATĘ WŁAŚCIWOŚCI ŁATWEGO CZYSZCZENIA?



DLACZEGO PODCZAS WYBORU TKANINY OBICIOWEJ 
NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ NA CYKLE MARTINDALE’A?
 

 

W zależności od rodzaju materiału tapicerskiego (np. tkanina, szenil, flok itp.) przyjmuje się  
inną skalę ilości cykli (suwów). W przypadku tkanin, kategoria „A” to powyżej 35 tys. cykli, 
a w przypadku floków 45 tys. cykli (suwów). Ponadto, minimum wymagane do normalnego  
użytkowania tkaniny w codziennym życiu to 25 tys. cykli, co oznacza, że wszelkie wyniki  
powyżej tej granicy, zapewniają wysoką wytrzymałość na ścieranie. 

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ TKANINY ŁATWOCZYSZCZĄCE 
OD TKANIN HYDROFOBOWYCH (WATER REPELLENT)?

Tkaniny niewchłaniające płynów nie są tkaninami łatwoczyszczącymi. Tkaniny, które nie 
wchłaniają płynów, oznaczone znakiem Water Repellent, pokryte są specjalną powłoką, 
która w przypadku rozlanej cieczy, gromadzi jej krople na powierzchni tkaniny (np. Milton,  
Kingston, Aspen, ). Natomiast tkaniny łatwoczyszczące Magic Home posiadają zaawansowa-
ny system ochrony, dzięki któremu wszelkie plamy łatwo poddają się procesowi czyszczenia  
(np. Sofia, Sigma, Softi, Lana, Napoli, Astoria).
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Chcąc przykryć mebel tapicerowany wszelkimi narzutami, kocami, prześcieradłami itp.  
należy zwrócić uwagę, czy tkanina nie ma żadnego włosia (powierzchnie powinny być gładkie),  
ponieważ w przypadku niegładkich tkanin, może powstać pilling obcy, będący efektem  
łączenia się włókien tkaniny meblowej z włóknami narzuty. Tym samym mogą powstać ciężkie  
do usunięcia włókniste „kulki”. 

CZY MOŻNA PRZYKRYWAĆ SOFY NARZUTAMI  
LUB KOCAMI?

Tkaniny obiciowe należy regularnie czyścić i pielęgnować według instrukcji  (które są do pobrania 
na stronie www.fargotex.pl), uwzględniając rodzaj tkaniny. 
Regularne czyszczenie i konserwacja tkanin obiciowych zapobiega powstawaniu zabrudzeń  
oraz znacznie przedłuża ich żywotność. Wszystkie produkty przeznaczone do czyszczenia 
i konserwacji tkanin obiciowych, należy najpierw sprawdzić na niewidocznym miejscu.

JAK CZĘSTO CZYŚCIĆ I KONSERWOWAĆ MEBEL  
TAPICEROWANY?



ZNAJDŹ SWOJEGO DORADCĘ KLIENTA

PÓŁNOCNY WSCHÓD 
Łukasz Kwieciński 
Doradca salonów meblowych
+48 735 921 490
lkwiecinski@fargotex.pl 

PÓŁNOCNY ZACHÓD 
Krzysztof Gierek
Doradca salonów meblowych
+48 602 163 860
kgierek@fargotex.pl

POŁUDNIE
Paweł Pradella
Doradca salonów meblowych
+48 604 915 394
ppradella@fargotex.pl

BIURO OBSŁUGI SALONÓW 
MEBLOWYCH
Elwira Jarnutowska 
+48 532 115 927
bos2@fargotex.pl

Region 
Północny Zachód

Region 
Południe

Region 
Północny Wschód
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KONTAKT



FARGOTEX Sp. z o.o. 

Al. Legionów 114C 

18-400 Łomża 

tel. +48 86 218 53 90 

fax +48 86 218 51 44 

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


