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MATERIAL: 

Нейлон Oxford

Бюджетний, але міцний та практичний 
матеріал, що на 100% складається з поліестеру.  

Внутрішнє поліуретанове покриття, що 
забезпечує водонепроникність, дозволяє 
використовувати крісла-мішки з нейлону на 
вулиці, терасі, біля басейну.  

Тканина має тип переплетення Рогожка, в 
якій основні нитки утворюють квадратики, 
розташовані в шаховому порядку. Палітра 
матеріалу налічує більше 30 варіантів від 
класичних бежевих та сірих відтінків до всіх 
можливих яскравих кольорів.

#KIDS

КОЛЬОРІВ: 37
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MATERIAL: 

Шкірзамінник  
Zeus Deluxe

Якісний матовий шкірозамінник. Він теплий і 
приємний на дотик, стійкий до тертя, утворення 
подряпин, багаторазових згинів. 

Штучна шкіра Zeus Deluxe не схильна 
до впливу ультрафіолетових променів і 
морозостійка. 

Поліуретанове покриття забезпечує ефект 
“дихаючої” шкіри, яка відштовхує воду, але 
пропускає повітря.

#SPORTNESS

КОЛЬОРІВ: 24
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#HOME

Універсальна мікро-рогожка з великою 
колірною гамою. Колекція виконана 
стандартним плетінням дрібних ниток, і 
наклеєна на ткану основу, до складу якої 
входить бавовна, що робить цю тканину дуже 
міцною і довговічною в експлуатації. Тканина 
приємна на дотик, відмінно тримає форму 
виробу, не линяє і не вигоряє.

У колірній гамі ви зможете підібрати не тільки 
класичні відтінки коричневого і бежевого, а 
й сучасні трендові кольори: бірюза, ліловий, 
відтінки жовтого і синього, нейтральні - сірі 
тони.

MATERIAL: 

Рогожка Queens

КОЛЬОРІВ: 29
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#PARADISE

Тканина El Dorado - турецька колекція 
однотонного велюру. Пухнаста поверхня 
велюру огорне теплом і затишком будь-кого, 
хто вмоститься на такі меблі. 

Матова поверхня підкреслює її елегантний 
характер і підсилює глибину кольору. Тканину 
можна використовувати як універсальний 
однотон, або ж комбінувати з будь-якими 
дизайнами. М’яка і приємна на дотик, володіє 
ефектом «антикіготь». 

MATERIAL: 

Велюр El Dorado

КОЛЬОРІВ: 23
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Красиве фактурне тиснення на поверхні 
і неоднорідне забарвлення надає цьому 
шкірзаміннику неймовірно благородний 
зовнішній вигляд. 

Палітра колекції має шикарні приглушені 
відтінки, вони легко вписуються в різноманітні 
колірні дизайнерські рішення. 

Окрім цього, матеріал популярний і своїми 
якісними характеристиками по зносостійкості, 
які перевищують показник в 50000 циклів.

MATERIAL: 

Шкірзамінник Seattle

#HOME

КОЛЬОРІВ: 13


