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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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STYLE CITY/ ŽENILKOVÁ LÁTKA 

 

 

 
STYLE CITY BLEND GRAY Y0838 

%100 PES 
 

 

 
STYLE CITY BLEND SILVER GRAY Y0839 

%100 PES 

 

 
STYLE CITY BLEND SMOKE Y0840 

%100 PES 
 

 

 
STYLE CITY GOBO TURQUOIS Y0817 

%100 PES 

 

Kategória látky: STYLE/CITY 

ŽENILKOVÁ LÁTKA:  Je to druh látky, ktorá sa často nazýva aj „ženilková priadza“ a 
vyrába sa umiestnením zloženého vlákna na jadrovú priadzu pre získanie zamatovej a 
„chlpatej“ plochy. Je veľmi vhodná na dlhodobé používanie. Je to druh látky, ktorý 
dokáže zaujať každú generáciu. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potre né 
preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
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STYLE SENSITIVE/ ZAMATOVÁ LÁTKA 

 

 

 
STYLE SENSİTİVE EMERALD Y0129 

%100 PES 
 

 

 
STYLE SENSITIVE RED Y0130 

%100 PES 

 

 
STYLE SENSITIVE DUSTY ROSE Y0131 

%100 PES 
 

 

 
STYLE SENSITIVE VINTAGE P. GREEN Y0135 

%95 PES % 5 COT 

 
Kategória látky: 
 

STYLE/SENSITIVE 
 

ZAMATOVÁ LÁTKA: Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý 

pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chĺpkami. Zamatové tkaniny môžeme podľa ich 

výrobných techník rozdeliť na 2 typy. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk jemnejšie. Čistia sa 

ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba preštudovať Kartu 

čistenia látok. 

 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 
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STYLE SENSITIVE/ ZAMATOVÁ LÁTKA 

 

 

 
STYLE SENSITIVE CREAM Y0118 

%100 PES 
 

 

 
STYLE SENSITIVE VISION Y0119 

%100 PES 
 

 

 
STYLE SENSITIVE HARD COAL Y0121 

%100 PES 
 

 

 
STYLE SENSITIVE WATER GREEN Y0122 

%100 PES 
 

 
Kategória látky: 
 

STYLE/SENSITIVE 
 

ZAMATOVÁ LÁTKA: Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý 

pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chĺpkami. Zamatové tkaniny môžeme podľa ich 

výrobných techník rozdeliť na 2 typy. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk jemnejšie. Čistia sa 

ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba preštudovať Kartu 

čistenia látok. 

 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 

 

4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
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STYLE SENSITIVE/ SEMIŠOVÁ LÁTKA 

 

 

 
STYLE SENSITIVE FLAT DUSTY ROSE Y0133 

%100 PES 
 

 

 
STYLE SENSITIVE FLAT BUZ ICE BLUE Y0134 

%100 PES 

 

 
STYLE SENSITIVE FLAT ORANGE Y0138 

%100 PES 
 

 

 
STYLE SENSITIVE FLAT GREEN Y0139 

%100 PES 

Kategória látky: STYLE/SENSITIVE 

SEMIŠOVÁ LÁTKA: Je to typ látky jemnej na dotyk s jemným vzhľadom. Jemnosť sa získava 
brúsením a procesmi česania na rubovej strane. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné 
preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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STYLE CITY/ ŽENILKOVÁ LÁTKA 

 

 

 
STYLE CITY GOBO TURQUOIS Y0817 

%100 PES 
 

 

 
STYLE CITY BLEND GRAY Y0838 

%100 PES 

 

 
STYLE CITY BLEND SILVER GRAY Y0839 

%100 PES 
 

 

 
STYLE CITY BLEND SMOKE Y0840 

%100 PES 

Kategória látky: 
 

STYLE/CITY 
 

ŽENILKOVÁ LÁTKA: Je to druh látky, ktorá sa často nazýva aj „ženilková priadza“ a vyrába sa 
umiestnením zloženého vlákna na jadrovú priadzu pre získanie zamatovej a „chlpatej“ plochy. Je 
veľmi vhodná na dlhodobé používanie. Je to druh látky, ktorý dokáže zaujať každú generáciu. Pred 
čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s 
výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
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STYLE CITY/ ĽANOVÁ LÁTKA 

 

 

 
STYLE CITY HERRINGBONE GRAY Y0835 

%100 PES 
  
 

 

 
STYLE CITY HERRINGBONE WHITE BROWN 

Y0836          %100 PES 

 

 
STYLE CITY HERRINGBONE TURQUOIS Y0837 

%100 PES 
 

 

 
STYLE CITY PLANE BLACK Y0842 

%100 PES 

Kategória látky: 
 

STYLE/CITY 
 

ĽANOVÁ LÁTKA: Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. 
Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je 
typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením 
potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do  kontaktu s vodou a 
produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si 
je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 5 
 
 



www.alfemo.sk       

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
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STYLE COUNTRY/ ĽANOVÁ LÁTKA 

 

 

 
STYLE COUNTRY LINEN GRAY Y0621 

%100 PES 
 

 

 
STYLE COUNTRY LINEN WHITE BROWN Y0622 

%100 PES 
 

 

 
STYLE COUNTRY LINEN DARK BLUE Y0623 

%100 PES 
 

 

 
STYLE COUNTRY HARMONY MIX BROWN Y0629 

%100 PES 
 

Kategória látky: 
 

STYLE/COUNTRY 
 

ĽANOVÁ LÁTKA: Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. 
Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je 
typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením 
potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do  kontaktu s vodou a 
produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si 
je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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STYLE COUNTRY/ ĽANOVÁ LÁTKA 

 

 

 
STYLE COUNTRY ROMANI BEIGE Y0631 

%100 PES 
 

 

 
STYLE COUNTRY ROMANI BROWN Y0632 

%100 PES 

 

 
STYLE COUNTRY ROUTINE GRAY Y0633 

%20 COT, %20 LINEN, %60 PES 
 

 

 
STYLE COUNTRY ROUTINE PINK Y0634 

%20 COT, %20 LINEN, %60 PES 

Kategória látky: 
 

STYLE/COUNTRY 
 

ĽANOVÁ LÁTKA: Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. 
Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je 
typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením 
potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do  kontaktu s vodou a 
produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si 
je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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STYLE COUNTRY/ ĽANOVÁ LÁTKA 

 

 

 
STYLE COUNTRY ROMANI GRAY Y0635 

%100 PES 
 

 

 
STYLE COUNTRY ROMANI MUSTARD Y0636 

%100 PES 

 

 
STYLE COUNTRY ROMANI WHITE BROWN Y0637 

%100 PES 
 

 

 
STYLE COUNTRY ROMANI PETROL BLUE Y0638 

%100 PES 

Kategória látky: 
 

STYLE/COUNTRY 
 

ĽANOVÁ LÁTKA: Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. 
Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je 
typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením 
potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do  kontaktu s vodou a 
produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si 
je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 

12 

 

STYLE COUNTRY/ ĽANOVÁ LÁTKA 

 

 
STYLE COUNTRY WICKER GRAY Y0639 

%47AC %10COT %43PES  
 

Kategória látky: 
 

STYLE/COUNTRY 
 

ĽANOVÁ LÁTKA: Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. 
Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je 
typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením 
potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do  kontaktu s vodou a 
produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si 
je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 5 
 

 

STYLE GLORY/ SEMIŠOVÁ LÁTKA 

 

 
STYLE GLORY ROSSO CREAM Y0228 

%100 PES 
 

 

 
STYLE GLORY ROSSO WHITE BROWN Y0229 

%100 PES 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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STYLE GLORY ROSSO RED Y0230 

%100 PES 
 

 

 
STYLE GLORY ROSSO P.(GREEN) Y0231 

%100 PES 
 

 

 
STYLE GLORY ROSSO BROWN Y0233 

%100 PES 
 

Kategória látky: STYLE/GLORY 

SEMIŠOVÁ LÁTKA: Je to typ látky jemnej na dotyk s jemným vzhľadom. Jemnosť sa získava 
brúsením a procesmi česania na rubovej strane. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné 
preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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STYLE PASTEL/ ZAMATOVÁ LÁTKA 

 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS CREAM Y0512 

%100 PES 
 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS GREY Y0514 

%100 PES 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS ROSE Y0518 

%100 PES 
 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS RETRO YELLOW Y0524 

%100 PES 

 
Kategória látky: 
 

STYLE/PASTEL 
 

ZAMATOVÁ LÁTKA: Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý 
pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chĺpkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk 
jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba 
preštudovať Kartu čistenia látok. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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STYLE PASTEL/ ZAMATOVÁ LÁTKA 

 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS RETRO GREEN Y0525 

%100 PES 
 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS DARK BLUE Y0535 

%100 PES 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS DARK GREEN Y0536 

%100 PES 
 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS TURQUISE Y0540 

%100 PES 
 

 
Kategória látky: 
 

STYLE/PASTEL 
 

ZAMATOVÁ LÁTKA: Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý 
pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chĺpkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk 
jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba 
preštudovať Kartu čistenia látok. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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STYLE PASTEL/ ZAMATOVÁ LÁTKA 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS BROWN Y0551 

%100 PES 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS PINK Y0552 

%100 PES 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS CHERRY Y0553 

%100 PES 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS BLUE Y0554 

%100 PES 

 

 
STYLE PASTEL LEMANS HARD COAL Y0555 

%100 PES 

Kategória látky: STYLE/PASTEL 

ZAMATOVÁ LÁTKA: Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý 
pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chĺpkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk 
jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba 
preštudovať Kartu čistenia látok. 

Hodnota opotrebenia: >20.000 
Hodnota žmolkovania: 4-5 
Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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STYLE SOFT/ ŽENILKOVÁ LÁTKA 

 

 
STYLE SOFT CREAM Y0401 

 %100 PES 

 

 
STYLE SOFT ROXY CREAM Y0413  

%100 PES 

 
 

 

 
STYLE SOFT ROXY GRAY Y0415 

%100 PES 

Kategória látky: STYLE/SOFT 

ZAMATOVÁ LÁTKA: Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý 
pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chĺpkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk 
jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba 
preštudovať Kartu čistenia látok. 

Hodnota opotrebenia: >20.000 
Hodnota žmolkovania: 4-5 
Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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STYLE SOFT/ ŽENILKOVÁ LÁTKA 

 

 
STYLE SOFT ALPHA CREAM Y0428 

%100 PES 

 

 
STYLE SOFT ALPHA GRAY Y0429 

%100 PES 

 

 
STYLE SOFT ALPHA GREEN Y0430 

%100 PES 

 

 
STYLE SOFT ALPHA BRICK RED Y0431 

%100 PES 

 

 
STYLE SOFT ALPHA HARD COAL Y0432 

%100 PES 

Kategória látky: STYLE/SOFT 

ZAMATOVÁ LÁTKA: Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý 
pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chĺpkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk 
jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba 
preštudovať Kartu čistenia látok. 

Hodnota opotrebenia: >20.000 
Hodnota žmolkovania: 4-5 
Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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STYLE METROPOL/ ŽENILKOVÁ LÁTKA 

 

 
STYLE METROPOL DARK SMOKE Y0709 

%100 PES 
 

 
Kategória látky: 
 

STYLE/METROPOL 
 

ŽENILKOVÁ LÁTKA: Je to druh látky, ktorá sa často nazýva aj „ženilková priadza“ a vyrába sa 
umiestnením zloženého vlákna na jadrovú priadzu pre získanie zamatovej a „chlpatej“ plochy. Je 
veľmi vhodná na dlhodobé používanie. Je to druh látky, ktorý dokáže zaujať každú generáciu. Pred 
čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s 
výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
 

 

STYLE TOUCH / VLÁKNITÁ LÁTKA 

 
 

 

 
STYLE TOUCH DREAM PARLIAMENT BLUE Y0319 

% 33 PES % 32 PA % 35 AC 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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STYLE TOUCH DREAM GRAY Y0320 

% 33 PES % 32 PA % 35 AC 
 

 

 
STYLE TOUCH POINT BEIGE Y0329 

%66 PES %16 PA %18 AC 
 

 

 
STYLE TOUCH POINT SMOKE Y0330 

%66 PES %16 PA %18 AC 
 

 

 
STYLE TOUCH POINT DAMSON Y0332 

%66 PES %16 PA %18 AC 
 

 
Kategória látky: 
 

STYLE/TOUCH 
 

VLÁKNITÁ LÁTKA: Je to druh mäkkej textílie jemnej na dotyk, ktorá sa vyrába pomocou aplikácie 
prírodných a syntetických materiálov priamo na látku prostredníctvom špeciálnych procesov. 
Vláknité látky majú vysokú odolnosť voči oderu, treniu, roztrhnutiu a žmolkovaniu. Starostlivosť o 
takúto látku nie je vôbec náročná. Pred jej čistením si je však potrebné preštudovať Kartu čistenia 
látok, ktorú dostanete s výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >15.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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DESIGN EMOTION/ŽENILKOVÁ LÁTKA 

 

 

 
DESIGN EMOTION ROSE (D) Y1116 

 %100 PES 
 

 

 
DESIGN EMOTION MIX PATCHWORK(D) Y1128 

%100 PES 

 

 
DESIGN EMOTION SPIRAL MIX GREY(D) Y1129 

%100 PES 
 

 

 
DESIGN EMOTION ORIENT ORANGE (D) Y1131 

%100 PES 

Kategória látky:                                        DESIGN/EMOTION 
ŽENILKOVÁ LÁTKA: Je to druh látky, ktorá sa často nazýva aj „ženilková priadza“ a vyrába sa 
umiestnením zloženého vlákna na jadrovú priadzu pre získanie zamatovej a „chlpatej“ plochy. Je veľmi 
vhodná na dlhodobé používanie. Je to druh látky, ktorý dokáže zaujať každú generáciu. Pred čistením 
tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom.  
Hodnota opotrebenia:                                                       >20.000 
Hodnota žmolkovania:                                                                5 
Hodnota odolnosti voči svetlu:                                                  5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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DESIGN FLOWER/ ĽANOVÁ LÁTKA 

 

 

 
DESIGN FLOWER ESTIVA (D) Y0921 

%100 PES 
 

 

 
DESIGN FLOWER TROPIC BEIGE (D) Y0934 

%90 PES %10 COT 
 

 
Kategória látky: 
 

DESIGN/FLOWER 
 

ĽANOVÁ LÁTKA: Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. 
Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je 
typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením 
potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do  kontaktu s vodou a 
produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si 
je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 5 
Hodnota odolnosti voči svetlu: 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.alfemo.sk       

Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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DESIGN FLOWER/ ZAMATOVÁ LÁTKA 

 

 
DESIGN FLOWER BLUE FLOWER (D) Y0927 

%100 PES 
 

 

 
DESIGN FLOWER BLUE LINE (D) Y0928 

%100 PES 

Kategória látky: DESIGN/FLOWER 

ZAMATOVÁ LÁTKA: Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý 
pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chĺpkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk 
jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba 
preštudovať Kartu čistenia látok. 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
 

 
 

DESIGN FLOWER/ SEMIŠOVÁ LÁTKA 

 

 
DESIGN FLOWER FLOWER MULTICOLOR Y0931 

% 98 PES %2 COT 
 

Kategória látky: DESIGN/FLOWER 
SEMIŠOVÁ LÁTKA: Je to typ látky jemnej na dotyk s jemným vzhľadom. Jemnosť sa získava 
brúsením a procesmi česania na rubovej strane. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné 
preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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DESIGN INTEGRAL/ ĽANOVÁ LÁTKA 

 

 
DESIGN INTEGRAL MIX RED Y1329 

%100 PES 

 

 
DESIGN INTEGRAL COMBO MULTICOLOR Y1330 

%90 PES %10 COT 

 

 
DESIGN INTEGR. LABYRINTH GREEN Y1332 

%9 SPES, %91 PES 

 

 
DESIGN INTEGRAL ZIGZAG BLACK (D) Y1333 

%30 PES %5LINEN %65 VİS 

 

 
DESIGN INTEGRAL GEOMETRIC BLACK (D) Y1334 

%30 PES %5LINEN %65 VİS 

Kategória látky: DESIGN/INTEGRAL 
ĽANOVÁ LÁTKA: Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. 
Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je 
typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením 
potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do  kontaktu s vodou a 
produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si je 
vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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DESIGN INTEGRAL/ ŽENILKOVÁ LÁTKA 

 

 
DESIGN INTEGRAL DIAMOND DARK BLUE (D) Y1331 

%100 PES 
 

Kategória látky: DESIGN/INTEGRAL 
ŽENILKOVÁ LÁTKA: Je to druh látky, ktorá sa často nazýva aj „ženilková priadza“ a vyrába sa 
umiestnením zloženého vlákna na jadrovú priadzu pre získanie zamatovej a „chlpatej“ plochy. Je 
veľmi vhodná na dlhodobé používanie. Je to druh látky, ktorý dokáže zaujať každú generáciu. Pred 
čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s 
výrobkom. 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 5 
 

 
DESIGN INTEGRAL/ ZAMATOVÁ LÁTKA 

 

 
DESIGN INTEGRAL RUG (D) Y1326 

%100 PES 
 

Kategória látky: DESIGN/INTEGRAL 
ZAMATOVÁ LÁTKA: Zamatové látky sú mäkkými a objemnými látkami, ktoré vyzerajú na prvý 
pohľad ako uterák. Často sú pokryté jemnými chĺpkami. Pletené zamatové tkaniny sú na dotyk 
jemnejšie. Čistia sa ľahšie ako iné druhy tkanín. Pred čistením tejto tkaniny si však vždy treba 
preštudovať Kartu čistenia látok. 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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DESIGN PARADISE/ ĽANOVÁ LÁTKA 

 

 

 
DESIGN PARADISE COMB YELLOW (D) Y1215 

%100 PES 
 

 

 
DESIGN PARADISE HORIZON GRAY Y1231 

%65 PES %25 VIS % 10 LINEN 
 

 

 
DESIGN PARADISE HORIZON BEIGE Y1232 

%65 PES %25 VIS % 10 LINEN 
 

 

 
DESIGN PARADISE LINE TURQUOIS (D) Y1233 

%100 PES 

 
Kategória látky: 
 

DESIGN/PARADISE 
 

ĽANOVÁ LÁTKA: Ľanová tkanina je druh tkaniny získaný tkaním rôznych druhov vlákien priadze. 
Vďaka svojej pórovitej štruktúre dokáže produkt „dýchať“ a udržiavať si chlad. Tento typ tkaniny je 
typom látky s prirodzeným vzhľadom priadze. Prach zhromaždený na povrchu je pred čistením 
potrebné odstrániť z povrchu kefou. Prach v póroch prichádzajúci do  kontaktu s vodou a 
produktmi, ktoré sú znečistené, môže spôsobiť znečistenie výrobku. Pred čistením tejto tkaniny si 
je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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DESIGN PARADISE/ VLÁKNITÁ LÁTKA 

 

 
DESIGN PARADISE JASPE (D) Y1222 

% 70 COT % 15 PA % 15 AC 

Kategória látky: 
 

DESIGN/PARADISE 
 

VLÁKNITÁ LÁTKA: Je to druh mäkkej textílie jemnej na dotyk, ktorá sa vyrába pomocou aplikácie 
prírodných a syntetických materiálov priamo na látku prostredníctvom špeciálnych procesov. 
Vláknité látky majú vysokú odolnosť voči oderu, treniu, roztrhnutiu a žmolkovaniu. Starostlivosť o 
takúto látku nie je vôbec náročná. Pred jej čistením si je však potrebné preštudovať Kartu čistenia 
látok, ktorú dostanete s výrobkom. 

Hodnota opotrebenia: >15.000 

Hodnota žmolkovania: 3-4 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 5 
 

 
DESIGN PARADISE/ SEMIŠOVÁ LÁTKA 

 

 
DESIGN PARADISE DAMASK GRAY Y1230 

% 98 PES %2 COT 
 

Kategória látky: 
 

DESIGN/PARADISE 
 

SEMIŠOVÁ LÁTKA: Je to typ látky jemnej na dotyk s jemným vzhľadom. Jemnosť sa získava 
brúsením a procesmi česania na rubovej strane. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné 
preštudovať Kartu čistenia látok, ktorú dostanete s výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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LUXUS MODERN/ ĽANOVÁ LÁTKA 
 

 

 
LUXUS CLARET RED Y1801 

%100 PES 
 

 

 
LUXUS BROWN Y1802 

%100 PES 

 

 
LUXUS HARD COAL Y1804 

%100 PES 

 

 
LUXUS NUBUCK HONEY FOAM Y1806 

%100 PES 

Kategória látky: 
 

LUXUS/MODERN 
 

NUBUC LÁTKA: Je to typ látky jemnej na dotyk s jemným vzhľadom. Jemnosť sa získava brúsením  
na lícnej strane. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, 
ktorú dostanete s výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
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Nasledovné názvy špecifikujú typ a pomer priadze použitý v látke. Údaje PES-polyester, AC-akryl, VISCON-viskóza, COT-bavlna, PA-polyamid, LINEN-ľan sa 
vzťahujú na typ priadze. 
HODNOTA OPOTREBENIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje dobu opotrebenia v závislosti od použitia látky. Podľa noriem musia mať čalúnené tkaniny 
hodnotu opotrebenia minimálne 4.000-10 000. 
HODNOTA ŽMOLKOVANIA: Je to testovaná hodnota, ktorá určuje čas žmolkovania látky v závislosti od daného typu látky. Minimálna hodnota je 3-4. 
HODNOTA ODOLNOSTI VOČI SVETLU: Je to meranie odolnosti farby tkaniny voči pôsobeniu vonkajších faktorov a zníženia intenzity farby v dôsledku zmeny 
štruktúry molekúl tkaniny. Minimálna hodnota je 4. 
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LUXUS MODERN/ ĽANOVÁ LÁTKA 

 

 
LUXUS NUBUCK LIGHT BROWN Y1808 

%100 PES 

 

 
LUXUS NUBUCK GREEN Y1811 

%100 PES 

 

 
LUXUS NUBUCK ICE BLUE Y1812 

%100 PES 

 

 
LUXUS NIGHT BLUE Y1814 

%100 PES 

 

 
LUXUS MORE BROWN Y1815 

%100 PES 

Kategória látky: 
 

LUXUS/MODERN 
 

NUBUC LÁTKA: Je to typ látky jemnej na dotyk s jemným vzhľadom. Jemnosť sa získava brúsením  
na lícnej strane. Pred čistením tejto tkaniny si je vždy potrebné preštudovať Kartu čistenia látok, 
ktorú dostanete s výrobkom. 
 

Hodnota opotrebenia: >20.000 

Hodnota žmolkovania: 4-5 

Hodnota odolnosti voči svetlu: 4-5 
 

 


