
ZASTOSOWANIE
APLICATIONS

CZYSZCZENIE
CLEANING

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

TEST MARTINDALE*
MARTINDALE ABRASION*

ODPORNOŚĆ NA TARCIE
COLOUR FASTNESS TEST

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE
TEAR STRENGTH

> 50 000 cycles (category A)

dry 4 / wet 4 (category B/A)

warp > 25 N / weft > 25 N

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE
TENSILE STRENGTH warp > 350 N / weft > 350 N

ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO
COLOUR FASTNESS TO LIGHT  4

GRAMATURA
WEIGHT

SKŁAD
COMPOSITION

SZEROKOŚĆ
WIDTH

GRUBOŚĆ
THICKNESS

65% Polyurethane, 21% Polyester, 14% Cotton

480 g/m2 ± 5%

137 cm ± 2 cm

0,9 mm ± 0,05 mm

MAGIC HOME TO KOLEKCJA TKANIN 
ŁATWOCZYSZCZĄCYCH,

KTÓRĄ Z ŁATWOŚCIĄ DOSTOSUJESZ 
DO SWOICH POTRZEB

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

VIENNA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION

RODZAJ TKANINY
FABRIC TYPE pu / pu

VIENNA TKANINA ŁATWOCZYSZCZĄCA

ŁATWE CZYSZCZENIE / EASY CLEANING 
Usuwanie śladów z kredek, długopisów, flamastrów za pomocą gumki do ścierania.
Clean traces of ballpoint, fine liner or marker, with a regular eraser.

VIENNA   PU / PU

INSPIROWANA SKÓRĄ NATURALNĄ
INSPIRED BY NATURAL LEATHER
Struktura imitująca pory skóry naturalnej. / Natural leather structure.

Dzięki zaawansowanej technologii MAGIC HOME w łatwy sposób można usunąć większość zabrudzeń.
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DUŻA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE / ABRASION RESISTANCE
Test Martindale > 50 000 cykli.
High resistance against abrasion with 50 000 and above.

ODDYCHAJĄCA / BREATHABLE
Pozwala na cyrkulacje powietrza.
Allows air circulation.

*Test Martindale jest podstawowym sposobem badania odporności tkaniny na ścieranie. Wykonywany jest przy użyciu specjalnej maszyny, która pociera badaną tkaninę  
   wełną albo 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.
*The Martindale test is the basic method of testing the fabric’s abrasion resistance. The test is performed using a special machine which rubs the tested fabric with wool  
  or sand paper under significant pressure. Depending on the requirements regarding the fabric’s resistance, intense rubbing may continue for several hours or days.  
  Martindale test results are always quoted in the number of stroke-cycles.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA / CLEANING MANUAL

PLAMY ATRAMENTOWE /
INK STAINS
długopis, ołówek, flamaster itp.
pen, pencil, marker etc.

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

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

1. Jeżeli powstanie zabrudzenie  
    z długopisu.

    For pen spots.

SUCHE ZABRUDZENIA /
DRY STAINS
popiół, kurz, proszek itp.
ash, dust, powder etc. 

• Użyć odkurzacza w celu usunięcia zabrudzenia z tkaniny. 
   Use a vacuum cleaner to remove dirt from the fabric.

• Do suchych plam nie używać wody! 
   Do not use water for dry stains!  

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

• Delikatnie odsączyć plamę za pomocą papierowego ręcznika.
   Soak up the stain gently with a paper towel.

• Przetrzećj wilgotną ściereczką.
   Wipe it off with a wet cloth.

PLAMY LEPKIE / 
STICKY STAINS
ketchup, majonez, jogurt, sosy itp.
ketchup, mayonnaise, yogurt,  
sauces etc.

• Delikatnie zebrać zabrudzenie łyżeczką.
   Remove most of the stain gently with a spoon.

• Przetrzeć wilgotną ściereczką.
   Wipe it off with a wet cloth.

2. Należy usunąć zabrudzenie  
    za pomocą szkolnej gumki  
    wykonując zdecydowane ruchy.

    Remove the stain with firm 
    moves using a school rubber.

3. Można cieszyć się czystością  
    materiału.

    Now you can enjoy cleanliness.

REACH COMPLIANT
Zgodność z europejskim rozporządzeniem REACH, gwarantującym ochronę zdrowia i środowiska człowieka.
Compliance with the European REACH regulation, which guarantees protection for human health and the environment.

TKANINA ODPORNA
na zabrudzenia



VIENNA 08 brownVIENNA 07 choco

VIENNA 03 almondVIENNA 05 taupe

VIENNA 04 cappucinoVIENNA 06 dark taupe

VIENNA 02 creme

VIENNA 01 whiteVIENNA 15 platinum

VIENNA 17 blackVIENNA 16 graphit

VIENNA 09 redVIENNA 10 aubergine

VIENNA 14 mintVIENNA 12 turquoise

VIENNA 11 fuchsiaVIENNA 13 plum


