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Čo je poťahová látka a aké funkcie plní

Čomu musí podliehať výber látky 
KDE BUDE POUŽITÁ 

KÝM/ČÍM BUDE POUŽÍVANÁ 

PRI AKOM ZÁŤAŽOVOM STUPNI BUDE LÁTKA POUŽÍVANÁ 

Z akých druhov látok máme na výber
LÁTKY PODĽA MATERIÁLOVÉHO ZLOŽENIA 

LÁTKY PODĽA TECHNIKY VÝROBY 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY LÁTOK 

LÁTKY PODĽA STUPŇA MÄKKOSTI 

aké parametre poťahovej látky si treba všímať 

Čomu treba prispôsobiť vkus pri výbere látky
FARBY 

POCIT NA DOTYK

Čo najviac poškodzuje poťahy v domácnosti 

ako zabezpečiť dlhú životnosť poťahu 

Čo nepodceniť pri nákupe

Zhrnutie

OBSah Čo je poťahová látka
a aké funkcie plní

1.

Poťahová látka je špeciálna plošná textília určená predovšetkým na poťahy nábytku pre
bytové i nebytové priestory.

Plní dve základné funkcie:
 • estetickú,
 • úžitkovú.

O estetickej funkcii vypovedajú znaky ako farba, vzor, štruktúra látky, o úžitkovej zase
vlastnosti ako odolnosť voči oderu, stálofarebnosť, schopnosť držať tvar, ľahké čistenie
a i.

Pre výber správnej poťahovej látky je mimoriadne dôležité brať do úvahy:
 • kde bude použitá,
 • kým/čím bude používaná,
 • pri akom záťažovom stupni.

Od toho totiž závisí, aké vlastnosti musí mať poťahová látka, aby nám dobre slúžila čo
najdlhšiu dobu.

Ak nezohľadníme pri výbere, ako bude látka používaná, hrozí, že látka veľmi skoro
začne vykazovať známky opotrebenia a vady ako:
 • vydratie či prederavenie látky na najviac zaťažovaných miestach
    sedacieho či ležadlového nábytku,
 • strata farby, vyšedivenie látky,
 • nevzhľadné zvlnenie látky, nadmerné tvorenie žmolkov,
 • premnoženie baktérií, resp. znížená zdravotná bezpečnosť,
 • strata estetickej funkcie skrz neodstrániteľné škvrny a poškodenia.
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Každý používateľ má svoje špecifiká a od nich závisí, aká látka bude pre neho optimálna.
Deti, dospelí, starší či chorí ľudia – všetci majú pri užívaní čalúneného nábytku
iné nároky. Deti skáču po sedačke, dospelí si z nej robia hobby kútik, starší ju vďaka
trasúcim sa rukám častejšie znehodnocujú jedlom, chorí ju prepotia atď. Domáci miláčik
ako pes či mačka do nej zatnú pazúriky, zanechajú na nej sliny a srsť. Na základe špecifík
užívateľov tak vyberáme látky napríklad antibakteriálne, ľahko čistiteľné, vysoko odolné
voči pretrhnutiu a podobne.

Je poťahová látka použitá na kresle, ktoré má len dekoratívnu funkciu, alebo je na
sedacej súprave, na ktorej sa denne sedí? Záťažový stupeň úzko súvisí s intenzitou
používania konkrétneho predmetu. Na základe stupňa namáhania klasifikujeme poťahové
látky do niekoľkých kategórií.

klasifikácia poťahových látok

Nie je jedno, v akom prostredí sa poťahová látka bude používať. Preto treba rozlišovať
látky určené pre interiér či exteriér a tiež domácnosť či verejné priestory.

interiér a exteriér

Na poťahové látky v exteriéri pôsobia negatívne predovšetkým intenzita a trvanie
slnečného žiarenia, teplotné výkyvy, zrážky, vietor, zložky vzduchu a rôzne mikroor-
ganizmy. Znečistenie látok pochádza v zvýšenej miere oproti interiéru z rastlinných
(napr. peľ) a živočíšnych zdrojov (napr. výlučky vtáctva a hmyzu). Ich pôsobenie na látku
sa môže prejavovať rozlične, napríklad vyšedivením látky (strata farebného odtieňa),
tvorbou plesní (obyčajne v podobe sivozelených až čiernych bodiek), narušením pev-
nosti látky (čo vedie k ľahšiemu pretrhnutiu).

Domácnosť a verejné priestory

Poťahové látky do interiéru na rozdiel od exteriérových nemusia zvládať nápory poča-
sia. Je však potrebné rozlišovať medzi látkami určenými do domácnosti a verejných
priestorov (čakárne, recepcie, reštaurácie, zdravotnícke zariadenia, kancelárie a i.). 
Intenzita zaťažovania a spôsob zaťažovania sú totiž rozdielne. V rámci interiéru si treba
klásť otázky ako Je v danom priestore vysoká vlhkosť či teplota? S čím sa v priestore
pracuje? Je tam zvýšené riziko vzniku ohňa? Atď.

kDe BUDe pOUŽitÁ

54

2.
KÝM/ČÍM BUDE POUŽÍVANÁ

PRI AKOM ZÁŤAŽOVOM STUPNI BUDE LÁTKA POUŽÍVANÁ

Čomu musí podliehať
výber látky

kateGÓria pOpiS

A - Náročné použitie
vo verejných sektoroch

Vhodné pre všetky typy nábytkárskeho použitia, do 
verejných priestorov s vysokou intenzitou namáhania 
(napr. kinosály, čakárne).

B - Náročné použitie 
v domácnosti              

Vhodné pre celodenné používanie v domácnostiach a 
pre bežné použitie vo verejných priestoroch.

C - Bežné použitie 
v domácnosti

Vhodné pre väčšinu čalúnnických štýlov, pre všeobecné
použitie v domácnosti.

D - Nenáročné použitie
v domácnosti

Vhodné len pre nenáročné použitie v obývacích izbách.

E - Príležitostné použitie
v domácnosti

Vhodné pre čalúnený nábytok používaný len občas.
Nevhodné napríklad na rukoväte, gombíky, lemy.
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Každá látka je zložená z vlákien. Tieto vlákna majú rozličný pôvod a na základe toho
môžeme rozdeliť textílie na:
 • prírodné
    zložené z vlákien rastlinných (napr. bavlna, ľan, konope, juta, sisal) alebo živočíšnych

    (napr. ovčia vlna, mohér, kašmír z kozy, hodváb),

 • syntetické
    zložené z chemických vlákien vyrábaných zo syntetických polymérov

    (napr. polyester, polyamid, polyvinyl),

 • zmesové
    zložené z vlákien prírodných aj syntetických.

Jednotlivé vlákna majú rozdielne vlastnosti. Preto práve od nich do veľkej miery závisí,
aké vlastnosti bude mať samotný textilný výrobok.

Ak máme jasno v tom, čo všetko musí poťahová látka zvládnuť, kde a kým bude
používaná, môžeme pristúpiť k jej výberu. Látky majú rozdielne vlastnosti, a teda 
každá z nich má iné predpoklady na splnenie našich požiadaviek.
Vlastnosti látok sú dané:

 • materiálovým zložením,
 • technikou výroby,
 • povrchovými úpravami.

Nie je veľmi pružná, čo zapríčiňuje jej krčivosť; je
dostatočne pevná a navlhčením sa jej pevnosť
dokonca zväčšuje (približne o 20 %); je málo odolná
voči kyselinám; vlákna dokážu absorbovať veľké
množstvo vlhkosti (napríklad pot).

Je pevný v ťahu, jemný a mäkký; oproti bavlnenému
je ľanové vlákno lepším vodičom tepla; vyznačuje
sa leskom, dobre sa perie.

Pre vlákna je typická veľká pružnosť (čo sa prejavuje
u vlnených výrobkoch nekrčivosťou), tvárnosť a
tepelno-izolačná schopnosť; hrubšie vlnené vlákna
sú odolnejšie voči oderu, jemnejšie vlákna sa
odierajú rýchlejšie; vlna sa vyznačuje vysokou
navĺhavosťou; vlnené vlákna sú náchylné na poško-
dzovanie škodcami ako mole a plesne.

LÁTKY PODĽA MATERIÁLOVÉHO ZLOŽENIA

VLASTNOSTI VYBRANÝCH DRUHOV LÁTOK PODĽA ZLOŽENIA

BAVLNA

ĽAN

OVČIA VLNA

3. Z akých druhov látok
máme na výber



Vlákna hodvábu vynikajú veľkou pevnosťou za sucha,
pevnosť mokrého hodvábu sa zmenšuje zhruba
o 20 %; vyznačuje sa vysokým leskom a nízkou
odolnosťou voči vysokým teplotám; je pružný, a tak
sa hodvábne tkaniny málo krčia.

Je typický pevnosťou a elastickosťou, vlákna sú
vysokoodolné voči pôsobeniu svetla, avšak majú
nízku pevnosť v odieraní a veľkú špinivosť; používa
sa často ako prímes k iným vláknam, čím zvyšuje
nekrčivosť tkanín a napomáha udržovať tvar a
zvyšovať odolnosť pri praní.

PRÍRODNÝ HODVÁB POLYAKRYLONITRIL (PAN)

Príznačné sú preň vlastnosti ako pevnosť (za sucha
i za mokra), schopnosť odvádzať vlhkosť, vlákna
majú dobrú odolnosť voči oderu, plesniam, slnečnému
žiareniu, ohňu a chemikáliám.

POLYOLEFÍN

Medzi typické vlastnosti patrí veľmi vysoká ťažnosť
(100 až 700 %), dobrá stálosť proti potu, tukom, čistiacim
prostriedkom; medzi nevýhody radíme veľkú
horľavosť, nízku stálosť na svetle a slabú odolnosť
voči poveternostným vplyvom.

POLYURETÁN (PU)

Vlákna citlivé na vyššie teploty, dobre odolávajúce
kyselinám a zásadám, menej odolné voči niektorým
rozpúšťadlám; nevýhodou je najmä citlivosť na
pôsobenie UV lúčov slnečného žiarenia, vplyvom
ktorých látky zožltnú a s týmto poškodením sa nedá
nič robiť, je trvalé.

POLYVINYLCHLORID (PVC)

Má veľký lesk, na ohmat je tvrdý a chladný; vlákna
sú málo pružné (tkanina je teda krčivá), za sucha
dobrej pevnosti, avšak za mokra sa ich pevnosť
znižuje viac ako o polovicu.

VISKÓZOVÝ HODVÁB

Charakteristická pre vlákna je veľká pevnosť v
ťahu a odolnosť proti odieraniu, elastickosť, malá
nasiakavosť, hladký povrch, náchylnosť na tvorbu
žmolkov a nižšia odolnosť voči pôsobeniu svetla;
vlákna sú odolné voči moliam a plesniam (ako aj
všetky ostatné syntetické vlákna); z polyamidových
vlákien sa vyrába aj tzv. nylon.

POLYAMID (PAD)

Sa vyznačuje vďaka vláknam veľmi nízkou krčivosťou
a navĺhavosťou, odolnosťou voči pôsobeniu
svetla a vyšším teplotám, vynikajúco udržuje svoj
tvar a rozmery, v porovnaní s polyamidom nižšou
odolnosťou voči odieraniu.

POLYESTER (PES)
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Ak kupujete poťahovú látku, jej materiálové zloženie (býva povinne uvedené pri výrobku)
vám, ako možno vidieť z vyššie uvedených príkladov, môže veľa prezradiť o vlastnostiach
látky.

V súčasnosti trh ponúka najmä syntetické a zmesové poťahové látky (napríklad kombinácia
polyesteru a bavlny), vzhľadom na to, že sa vyznačujú vynikajúcimi vlastnosťami
(ako odolnosť voči oderu, rozmerová stálosť, pružnosť, stálofarebnosť, ľahká údržba).

* Ukážka: poťahové látky môžu kombinovať rôzne materiály

zloženie:
povrch: 100 % polyester
podklad: 100 % polyester

zloženie:
povrch: 74 % polyester, 26 % viskóza
podklad:             -

zloženie:
povrch: 76 % polyester, 16 % viskóza, 8 % ľan
podklad:             -

zloženie:
povrch: 100 % polyester
podklad: 100 % polyester

zloženie:
povrch: 85 % polyester, 15 % viskóza
podklad:             -

zloženie:
povrch: 100 % polyester
podklad: 100 % polyester

zloženie:
povrch: 100 % polyester
podklad:             -

zloženie:
povrch: 100 % polyester
podklad:             -

zloženie:
povrch: 95 % polyester, 5 % nylon
podklad: 100 % polyester

aDam FABIENNE

ESTELLE

cOSmO FOREST

DELUXE IVY

DiamOnD napp
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Poťahové látky možno vyrábať rozličnými technikami, medzi najčastejšie patria tkanie,
pletenie alebo chemické spájanie, pričom pre každý z uvedených spôsobov je charak-
teristické iné prepájanie nití do väzieb, čo zodpovedá za to, akú bude mať látka štruktúru,
povrch, vzor či aká bude na dotyk.

Mäkká, objemná tkaná textília s vlasovým povrchom,
vyrábaná v rôznych farebných a vzorových
variáciách. Jej názov pochádza z francúzskeho
slova „chenille“, húsenica. Jej jemnosť sa približuje
k jemnosti zamatu, má však dlhšiu životnosť. Dobre
udržiava teplo. Kvôli svojej štruktúre vyžaduje
častejšie vysávanie.

ŽENILKA

Slučková tkanina, ktorá sa vyrába prútovou technikou,
má zrnitý povrch a typické pre ňu je priečne
rebrovanie (často sa striedajú vrúbky rozličnej
hrúbky).

EPINGLÉ

LÁTKY PODĽA TECHNIKY VÝROBY

VLASTNOSTI VYBRANÝCH DRUHOV LÁTOK
PODĽA SPÔSOBU VÝROBY

zloženie:
povrch: 100 % polyester
podklad: 65% polyuretán, 35 % polyester

zloženie:
povrch: 100 % polyester
podklad: 100 % polyester

zloženie:
povrch: 74 % polyester, 26% viskóza
podklad:             -

zloženie:
povrch: 100 % polyester
podklad: 100 % polyester

zloženie:
povrch: 97 % polyester, 2 % viskóza, 1 % ľan
podklad:             -

SCARLETT

NOBLES

VALERIE

VENUS

ZircOn
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Sú tkané na žakárových strojoch, typickým pre tieto
textílie je štrukturálny a farebný vzhľad povrchu,
rozmanitosť motívov (kvety, listy, ornamenty); sú to
husto tkané ťažké látky a patrí sem napríklad damask
a brokát.

mikroplyšu. Ďalšie dobré vlastnosti: odolnosť voči oderu, žmolkovaniu, poškriabaniu,
priedušnosť. Vďaka technológii výroby je možné vytvárať imitácie rôznych vrstvených
štruktúr, vzorov, koží zvierat, pozor však na typ šitia, keďže nevýhodou textílie je veľký
posuv nití vo švíku

ŽAKÁROVÉ TKANINY

Tkané poťahové látky so slučkovým alebo rezaným
vlasom. Poťahový zamat má kratší vlas ako plyš.
Tieto látky sú mimoriadne príjemné na dotyk, teplé
a mäkké. Sú však citlivé na tlak – vlas sa ľahko
stlačí, čo ovplyvní vzhľad povrchu.

PLYŠ ALEBO POŤAHOVÝ ZAMAT

Husté tkaniny zo syntetických vlákien, vyznačujúce
sa jemnosťou, priedušnosťou, veľkou odolnosťou
voči tvorbe žmolkov, dobrým zachovávaním tvaru,
ľahkou údržbou. Majú zamatovo hladký povrch.

MIKROVLÁKNO

Je vyrobený z prírodného alebo viskózového 
hodvábu, ktorý vďaka žakárovej väzbe získava vzhľad
výšivky. Jeho exkluzivitu podčiarkujú vtkané zlaté
alebo strieborné nite.

BrOkÁt

Textília tkaná na niteľnicových tkáčskych strojoch,
ide o jednostrannú tkaninu, ktorá má vrúbkovaný
povrch, pričom vrúbkovanie môže byť priečne aj
pozdĺžne; vďaka tomu, že je husto tkaný, považuje
sa za trvanlivú tkaninu.

ripS

Tkanina strednej až veľkej hustoty, pre ktorú je
charakteristický štrukturálny oblúčikový povrch;
povrch môže byť aj uzlíkový, zrnitý či plastický, a tak
môže byť tkanina drsnejšia na dotyk.

BUKLÉ

Tkanina, na ktorú sa nanáša tenká vrstva PU alebo
PVC a často je označovaná aj ako umelá koža
či syntetická koža; obľúbená je pre ľahkú údržbu,
príjemnosť na dotyk a vyhotovuje sa v rôznych 
kvalitatívnych úrovniach.

kOŽenka

syntetická alebo zmesová netkaná textília, ktorá sa
vyrába lepením vlákna na podklad v elektrostatickom
prostredí. Krátke vlákna majú teflónovú úpravu.
Je jemný na dotyk, stálofarebný a jeho výhodou je
jednoduchá údržba. Medzi nevýhody patrí vytváranie
elektrostatického náboja. Niekedy sa stretnete
aj s názvom flock, čo je vlastne technika výroby

MIKROPLYŠ
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Okrem toho, že sú vlastnosti látok výsledkom použitého materiálu a techniky jeho spracovania,
bývajú zušľachťované rôznymi technologickými postupmi, aby získali ďalšie žiadúce vlast-
nosti. Podľa potreby si teda môžeme vyberať látky s rôznymi povrchovými úpravami. 

Medzi obľúbené povrchové úpravy patria napríklad: 

 • NEPRIEPUSTNÁ ÚPRAVA
 Látky s teflónovou úpravou patria k obľúbeným. Ide o chemickú úpravu,
 pomocou ktorej sú vlastnosti látky zmenené natoľko, že riziko preniknutia
 tekutín alebo farieb do látky je znížené na úplné minimum. Kto má
 skúsenosti s čistením kávy či inej tekutiny, ktorá sa vsiakla do poťahu
 sedačky, určite si vie predstaviť, ako táto vlastnosť poťahovej látky môže
 uľahčiť život.

 • NEHORĽAVÁ ÚPRAVA
 Látka, pri ktorej sa minimalizuje riziko vznietenia ohňa a jeho šírenia.
 Obzvlášť v priestoroch, kde sa manipuluje s ohňom, v baroch, kde je
 dovolené fajčiť, býva táto úprava veľmi žiadaná.

 • ĽAHKÁ ÚDRŽBA
 Úprava, ktorá zabezpečuje ľahké, jednoduché čistenie a údržbu látok.
 V súčasnosti často nazývaná aj anglickými spojeniami Easy to Care,
 Easy to Clean.

Ak sme sa rozhodli pre výmenu poťahu na starom či poškodenom nábytku, pri výbere
látky treba zohľadniť aj vlastnosti materiálu, ktorý sa nachádza pod poťahom. 
Rozlišujeme pritom tieto základné druhy poťahových textílií na čalúnenie:

 • S NÍZKYM STUPŇOM MÄKKOSTI
 tzv. tvrdé čalúnenie, priamo na kostru nábytku alebo tenkú vrstvu
 podkladového materiálu (hlavne na lavice a stoličky); látka musí mať
 vysokú pevnosť v oboch smeroch;

 • SO STREDNÝM STUPŇOM MÄKKOSTI
 tzv. polomäkké čalúnenie; látka musí mať vysokú pružnosť, nízku tuhosť
 a vyžaduje si schopnosť pretiahnutia (hlavne na sedací nábytok a nábytok
 určený na príležitostné spanie);

 • S VYSOKÝM STUPŇOM MÄKKOSTI
 tzv. mäkké čalúnenie; látka si vyžaduje vysoké preťaženie, vysokú
 pružnosť a nízku tuhosť (hlavne na nábytok sedací a určený na spanie);

Ďalšie často používané povrchové úpravy:

• antibakteriálna,
• antistatická,
• protiplesňová,
• protipeľová proti zachytávaniu
a hromadeniu prachu vo vláknach,

• bariérová pre mikroorganizmy,
• priedušná,
• protimolová,
• nekrčivá.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY LÁTOK LÁTKY PODĽA STUPŇA MÄKKOSTI
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4. aké parametre poťahovej
látky si treba všímať

Pevnosť v ťahu a roztrhnutie – tieto ukazovatele bývajú uvedené vo vzorkovniciach
látok v jednotke Newton (N). Platí, že čím vyššie číslo tu vidíte, tým je látka odolnejšia
voči pretrhnutiu vplyvom rôznych síl. Len pre porovnanie – napríklad dámske pančuchy
z polyamidového vlákna majú pevnosť v ťahu cca 10 N, poťahová látka kategórie A má
hodnotu vyššiu ako 600 N.

* Ukážka: Poťahová látka s extrémne vysokou odolnosťou voči oderu

AQUALIS
(300 000 otáčok Martindale)

Oteruvzdornosť sa uvádza v počte tisícoch otáčiek Martindale a ukazuje, ako rýchlo
môže dôjsť k ošúchaniu, vydratiu látky, k tvorbe lesklých miest. Ak je pri látke uvedených
20 000 cyklov Martindale, znamená to, že potom, čo ste si sadli na sedačku
20 000 krát, sa na látke môžu začať objavovať prvé známky opotrebovania, vydratia...
Čím viac cyklov, resp. čím vyššie číslo pri látke vidíte, tým vyššia je odolnosť látky
voči oderom.

Pri výbere poťahovej látky máte k dispozícii niekoľko základných parametrov, ktoré vy-
povedajú o kvalite poťahovej látky a jej schopnosti odolávať určitej záťaži a vplyvom.
Ide o vlastnosti, ktoré na základe testovania v špecializovaných textilných ústavoch
majú pridelené číselné hodnoty a tieto hodnoty sú smerodajné pre zákazníka, ak chce
vybrať látku vhodnú pre účel, ktorý má plniť.

textílie sú zaradené do viacerých skupín
podľa hodnoty Martindale

Základné parametre:

PEVNOSŤ TEXTÍLIE

ODOLNOSŤ VOČI ODERU

• Dekoratívne látky s hodnotou do 10 000 Martindale
– odporúčajú sa pre výrobu dekoratívnych prvkov, ako sú závesy a vankúše. 
   Nie sú vhodné pre všeobecné použitie.

• Ľahké domáce látky s hodnotami 10 000 až 15 000 Martindale
– vhodné pre príležitostne používaný nábytok. Pri výrobe týchto látok boli
   použité jemné priadze, alebo štruktúra látky nie je dostatočne pevná pre
   pravidelné zaťažovanie.

• Všeobecné domáce tkaniny s hodnotami 15 000 až 25 000 Martindale
– sú hrubšie, pevnejšie a používajú sa pri výrobe nábytku pre každodenné
   použitie.

• Domáce textílie s hodnotami 25 000 až 30 000 Martindale
– ideálne čalúnnické tkaniny pre denne namáhané kusy nábytku. 

• Vysokoodolné textílie s hodnotami 30 000 až 40 000 Martindale
– poťahové látky pre intenzívne zaťažovaný nábytok. 

• Tkaniny s hodnotami viac ako 40 000 Martindale
– používajú sa pre extrémne namáhané časti nábytku. Sú vhodné pre verejné
   priestory, napríklad aj pre výrobu hotelového zariadenia.
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Žmolky vznikajú tak, že sa drobné vlákna oddelia od látky a vplyvom času a používania
sa spájajú do malých uzlíkov. Odolnosť látky voči tvorbe žmolkov je tiež merateľnou
veličinou, udáva sa na stupnici od 1 do 5 a opäť aj tu platí, že čím vyššie číslo, tým
vyššia odolnosť.

ODOLNOSŤ VOČI ŽMOLKOVANIU

Stálofarebnosť, teda odolnosť farebnosti materiálu voči strate odtieňa, sa meria podľa
medzinárodnej normy ISO tzv. sivou stupnicou, ktorá má päť stupňov (alebo modrou
stupnicou s 8 stupňami). Najodolnejšia látka, ktorá si najlepšie (najdlhšie) drží svoju
pôvodnú farbu, je látka so stupňom 5 (alebo 8). Tento údaj by ste mali určite sledovať,
vyjadruje totiž odolnosť farby voči svetlu a v závislosti od rozsahu testovania látky aj
odolnosť farby voči vplyvom ako pot, sliny, oder, pranie, čistenie, žehlenie a pod. Táto
vlastnosť je dôležitá aj z hľadiska zdravotnej nezávadnosti – púšťajúca farba môže mať
totiž neblahý vplyv na ľudskú pokožku.

STÁLOFAREBNOSŤ

Vlastnosť dôležitá najmä vtedy, ak máte snímateľné poťahy. Podľa normy by nemala byť
väčšia ako 3 %, v opačnom prípade sa vám ľahko môže stať, že po vyčistení poťahu
zistíte, že vám už nepasuje na sedačku tak dokonale ako pred čistením.

ZRÁŽANLIVOSŤ

Poťahová látka by nemala obsahovať zdraviu škodlivé chemické látky. Dávajte si teda
pozor, kde nakupujete, a ako je garantované, že látky zodpovedajú potrebným normám.
Nápomocným vám môže byť certifikát OEKO-TEX, ktorý je garanciou, že poťahová látka
bola vyrobená zo zdravotne nezávadných materiálov a je bezpečná a netoxická.

ZDRAVOTNÁ NEZÁVADNOSŤ

Aké hodnoty vlastností sa vyžadujú, aby mohli byť poťa-
hové látky zaradené do príslušnej kategórie A – E

VLASTNOSŤ JeDnOtka kateGÓria

a B c D e

Pevnosť v ťahu N > 600 ≥ 400 ≥ 350 ≥ 250

Ťažnosť pri pretrhnutí              N ≥ 40 ≥ 30 ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15

Pevnosť pri pretlaku kPa > 600 ≥ 400 ≥ 200

Pevnosť vo švíku mm ≤ 4 ≤ 5 ≤ 6

Odolnosť proti
žmolkovaniu

stupeň 1 až 5 ≥ 4 - 5 4 3 - 4 3

Stálofarebnosť na
svetle

stupeň 1 až 8 ≥ 6 5 4

Stálofarebnosť pri
odere (za sucha)

stupeň 1 až 5 ≥ 4 3 - 4 3

Stálofarebnosť pri
odere (za mokra)

stupeň 1 až 5 ≥ 3 - 4 3 2 - 3
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5. Čomu treba prispôsobiť
vkus pri výbere látky

Okrem úžitkového účelu poťahová látka plní aj ten estetický. Výberové kritériá bývajú
úzko spojené najmä s preferovaným štýlom jednotlivca (elegantný, vidiecky, minimalistický
štýl a podobne). Farba, vzor, jemnosť látky na dotyk odrážajú vkus užívateľa, resp.
to, čo sa mu páči a je mu určitým spôsobom príjemné. Avšak aj tu treba mať na zreteli
niekoľko faktov.

Výhodou tmavých (aj vzorovaných) poťahov je, že na nich nevidieť každú nečistotu,
dokonca aj rôzne neodstrániteľné fľaky, ktoré vznikli používaním sedačky, skôr splynú,
zaniknú na tmavom poťahu. Svetlé poťahy (najmä jednofarebné), naopak, musíme
častejšie čistiť, pokiaľ ich chceme mať na pohľad stále tip-top. Vidieť na nich totižto
každú smietku a fľaky, ktoré sa nám nepodarí dokonale odstrániť, budú trvalo kaziť
dojem. Tmavá látka je zase náchylnejšia na pôsobenie svetla a tzv. vyšedivenie.

Tmavé poťahy sa hodia viac do väčších, svetlejších
priestorov, kde sa nemusíme báť toho, že použitím
tmavej vytvoríme ponurú atmosféru. Svetlé poťahy
sú vhodné zase do menších a tmavších priestorov,
pretože opticky zväčšia a presvetlia miestnosť.

SVETLÉ VERZUS TMAVÉ FARBY

Ak vyberáme poťahovú látku na sedací či ležadlový nábytok, ponúka sa nám v súčasnosti
vskutku obrovské množstvo farieb i vzorov. Vyberať však treba najmä s ohľadom
na použitie a interiér.

FARBY

Okrem pohľadu vyberáme aj dotykom. Niekto upred-
nostňuje látky jemné na dotyk, iný skôr drsnejšie. Tu 
však treba myslieť najmä na to, ako a kto/čo bude se-
dačku najviac používať. Pozorne si všímajte povrch a 
jeho štruktúru prispôsobte očakávanej záťaži. Bude na 
sedačke vylihovať aj pes? Tkaniny s vysokým vlasom 
nie sú vhodné, pretože viac zachytávajú nečistoty a tiež 
sa horšie čistia. Robia si deti na sedačke domáce úlohy? 
Hladké textílie sa perom popíšu ľahšie.

Okrem toho sa treba sústrediť aj na „hrejivú“ stránku 
látky. Niektoré sú na dotyk chladné, iné teplé, jedny 
tvoria a zadržiavajú viac tepla, iné menej. Tu môžeme 
teda zohľadňovať fakt, či patríme k zimomravým ľudom, 
alebo k tým, ktorí nosia tričká aj vtedy, keď už ostatní 
dávno vytiahli zo šatníka teplé zimné oblečenie. 

Niektoré druhy látok zanechávajú znaky po dotyku
(„dá sa po nich kresliť“), čo nemusí tiež každému
vyhovovať.

POCIT NA DOTYK

Dobre treba zvážiť farbu aj z pohľadu celkového ladenia interiéru. Neutrálne farby (biela,
čierna, sivá) sa ľahko kombinujú s inými doplnkami sedačky aj interiéru (vankúšiky,
obrusy, závesy, tapety...), krikľavé farby priestor oživia, ale je náročnejšie zladiť ich s
doplnkami (najmä, ak radi meníme doplnky v závislosti od sezóny – napr. výzdoba k
Vianociam). Tiež platí, že krikľavé farby do módy rýchlo prichádzajú, ale aj z nej rýchlo
vychádzajú. Rovnako je dobré uvedomiť si, že je jednoduchšie hľadať optimálne doplnky
k jednofarebným ako vzorovaným látkam. 

Rada: Pri zariaďovaní izby a ladení jednotlivých jej prvkov sa môžete držať známeho
pravidla 60:30:10. Toto pravidlo vyjadruje, v akom pomere by mali byť farby v miestnosti.
60 % by mala tvoriť dominantná farba, 30 % prvá a 10 % druhá doplnková farba.
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Každodenný život so sebou prináša rozličné situácie. Obývačky sú často centrom diania
v rodine a sedačky musia odolávať rôznym negatívnym faktorom, ktoré pramenia z
bežných činností. Okrem toho na poťahy pôsobia aj viaceré prirodzené činitele, ktoré
možno ovplyvniť len ťažko. Je dobré poznať, čo najviac poškodzuje naše sedačky a
adekvátne k tomu vyberať poťahy schopné zvládnuť tie záťažové faktory, ktoré sú pre
našu domácnosť najtypickejšie.

6. Čo najviac poškodzuje
poťahy v domácnosti

Pojedanie na gauči, robenie si manikúry, lúštenie
krížoviek pred televíziou je úplne bežné. Zvyšky
jedál, rozliate nápoje, farba z fixiek a ďalšie nečistoty
tak často končia na poťahu a mnohé vytvárajú
fľaky, ktoré je len ťažko odstrániť.

Ostré pazúry, chlpy, sliny môžu zanechať neod-
strániteľné stopy na poťahoch. Tiež nečistoty 
prinesené zvonka. Ruku na srdce, kto umýva psa
vždy, keď sa vrátite z prechádzky?

Pokiaľ sme v jednej domácnosti so staršími či
chorými, často zápolíme s vedľajšími príznakmi 
choroby. Pot, tras rúk a z toho prameniace „nehody“ 
s jedlom, kozmetické či liečivé prípravky zanášane
pokožkou na poťah, v horšom prípade moč, to všetko 
pôsobí na poťah veľmi negatívne. Poťah sa stáva 
ideálnym miestom na množenie rôznych baktérií, 
vlákna sa rozkladajú a oslabujú.

Rada: Nečistoty (či už tekutiny alebo tuhé zvyšky) 
odstraňujte hneď. Vyberajte poťahové látky ľahko 
čistiteľné, ideálne aj s hydrofóbnou úpravou.

Rada: Zadovážte si zvlášť ležadlo pre zviera alebo 
siahnite po látkach hladkých, bez výraznej štruktúry, 
bez vysokého vlasu, do ktorých sa ľahko môžu zach-
ytiť pazúry a nečistoty.

Rada: Vyberajte poťahové látky vysoko odolné voči 
nasiaknutiu, vlhkosti, odolné voči mikroorganizmom, 
ľahko udržiavateľné, dobrej stálofarebnosti, ideálne 
tmavších farieb, na ktorých nepoznať každý fľak.

Kto ako dieťa neskákal po sedačke a nesnažil sa
vyliezť na jej operadlo? Deti sa často hrajú v obý-
vačke, kreslia si tu, robia dráhy pre autíčka, popritom 
si pochutnávajú na obľúbených maškrtách... Pri hrách 
však neraz dochádza k k roztrhnutiu švov, poťahy sú 
poškriabané, pokreslené, vyťahané, ušpinené.

JEDLÁ, NÁPOJE A NEČISTOTY Z BEŽNÝCH AKTIVÍT

DETSKÉ HRY

DOMÁCE ZVIERATÁ

chOrOBa

Rada: Pri výbere poťahovej látky je dobré všímať si, či je dostatočne odolná voči oderu,
voči tvorbe žmolkov, či je pevná v ťahu a vo švíku a ľahko čistiteľná. Riešením môže byť
aj snímateľný poťah, ktorý možno prať.
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POHODENÉ PREDMETY ŠPORT A JEDNOSTRANNÁ ZÁŤAŽ

SLNEČNÉ ŽIARENIE

FARBY A ŽMOLKY Z ODEVOV A DOPLNKOV

Sedačka nie je odkladací priestor. Ovládač od
televízora, kľúče, tašky, hračky, časopisy a iné pred-
mety mikroskopicky odierajú vlákna, narúšajú ich,
môže dôjsť k pretrhnutiu či vytrhnutiu nitiek.

Cvičenie na sedačke je pohodlnejšie ako na zemi,
ale určite nie vhodné pre poťah. Rovnako mu nepros-
pieva ani jednostranná záťaž daná tým, že sedíte vždy 
na tom istom mieste. Na sedačke vznikajú preliačiny, 
látka je zvlnená, na najzaťažovanejších miestach 
vyšúchaná.

Cez okno (aj zatvorené) prenikajú slnečné lúče
a dopadajú na sedačku. To ma za následok, že
poťahová látka stráca farbu, bledne a textilné vlákna
slabnú a lámu sa, čím sa stáva látka náchylnejšia
na pretrhnutie.

Rada: Zbavte sa zlozvyku klásť na sedačku, čo tam 
nepatrí. Ak sa ho zbaviť neviete, zamerajte sa na látku 
s pevnou štruktúrou, odolnú voči odieraniu, vysokej 
hustoty vlákien, tak aby sa medzi ne nezachytávali 
hrany pohodených predmetov.

Rada: Sedačku zaťažujte rovnomerne, striedajte mies-
ta, tak predídete vzniku poškodení. Poťahová látka by 
mala byť primerane elastická a schopná čo najdlhšie 
zachovať tvar. Ak sa sedačka skladá z obojstranných, 
manipulovateľných častí, pravidelne ich otáčajte, aby 
sa opotrebovávali rovnomerne.

Rada: Používajte závesy či okenné žalúzie na zam-
edzenie dopadu slnečného žiarenia na sedačku. Pri 
kúpe vyberajte poťahovú látku s dobrou stálofareb-
nosťou, teda odolnú voči strate farebného odtieňa 
a vyblednutiu.

Rada: Pozorne sledujte visačky na oblečení i dekoračných textíliách. Vyberajte také, ktoré 
nepúšťajú farbu. Návliečky na vankúše či deky, skôr ako ich položíte na sedačku, operte, ak 
je to dovolené. Vyberajte textil bez vlasu, kde je menšia pravdepodobnosť, že sa jeho vlákna 
budú prepletať s vláknami poťahu. Dobrá odolnosť voči tvorbe žmolkov by mal byť jeden z 
parametrov výberu poťahu.

Nielen odevy ako nové džínsy, ale aj deky a vankúše 
z nevhodných materiálov môžu viesť k poškodeniu 
a zafarbeniu poťahu. V prípade, ak máte na sedačke 
dekoračné vankúše z tvrdých, drsnejších látok či deky 
a ozdobné prikrývky, onedlho môžu začať kvôli treniu 
oboch materiálov vznikať žmolky. Štandardne sa v 
takom prípade stáva, že žmolky sú úplne inej farby 
ako samotný poťah, čo je neklamným znakom, že 
vznikli pôsobením inej veci (vankúš, deka, odev), hoci 
sú napohľad pevne “zrastené” s poťahom. Toto býva 
často problém pri uplatňovaní reklamácie.
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OHREVNÉ TELESÁ A VLHKOSŤ

ZVÝŠENÁ PRAŠNOSŤ

Vykurovanie patrí k štandardom najmä v zimných
mesiacoch. Avšak ani teplo sálajúce z radiátorov,
krbov, ohrievačov poťahom neprospieva. Rovnako
ako ani zvýšená vlhkosť, ktorá stojí za vznikom
plesní.

Prachu a rôznym mikročasticiam v ovzduší sa, žiaľ,
nedá vyhnúť. Tieto sa usádzajú na poťahoch a nielen
znečisťujú poťah, ale aj oslabujú vlákna textílie.

Rada: Sedačku umiestňujte aspoň 30 cm od vy-
kurovacích telies. Miestnosti zbytočne neprekurujte, 
vo všeobecnosti sa odporúča pre obývačku teplota 
okolo 20 °C. Vlhkosť by mala byť na úrovni okolo 50 
%. Ak si neviete poradiť so zvýšenou vlhkosťou, zísť 
by sa vám mohla poťahová látka s protiplesňovou 
úpravou a s nízkym stupňom absorbovania vlhkosti.

Rada: Pravidelne vysávajte sedačku. Ak bývate na 
mieste so zvýšenou prašnosťou, vyberajte radšej 
hladké, ľahko čistiteľné poťahové látky, bez výraznej 
štruktúry či vlasu, odkiaľ je jednoduchšie prach 
odstrániť.

ako zabezpečiť
dlhú životnosť poťahu

7.

Poťahy na sedačky sa v súčasnosti vyrábajú ozaj z odolných materiálov. To však neznamená,
že sú nezničiteľné. Podliehajú opotrebovaniu rovnako ako väčšina vecí, ktoré denne použí-
vame. Ak chceme, aby poťahy čo najdlhšie vyzerali a boli ako nové, musíme predovšetkým: 
 • znižovať vplyv negatívnych faktorov na poťahový materiál,
 • pravidelne a správne udržiavať a ošetrovať poťahový materiál. 
Správnym zaobchádzaním s čalúneným nábytkom a jeho údržbou predchádzame
predčasnému opotrebovaniu a znehodnoteniu poťahu.

• Vyvarujte sa umiestnenia nábytku blízko k výhrevným telesám (radiátor, krb).
• Nevystavujte nábytok zvýšenej vlhkosti.
• Nevystavujte nábytok priamemu slnečnému žiareniu, v prípade potreby
   používajte rolety, žalúzie, závesy a i.
• Nezaťažujte nábytok aktivitami, na ktoré nie je určený (napr. skákanie detí po
   sedačke) a vyhýbajte sa takým činnostiam, pri ktorých hrozí riziko poškodenia
   poťahu (napr. odkladanie ostrých predmetov na poťah, konzumácia jedla).
• Nedovoľte zvieratám (pes, mačka, zajac), aby sa uvelebovali na poťahu; ak
   nemôžete zabrániť kontaktu poťahu so zvieratami, chráňte poťahovú textíliu
   ochrannou prikrývkou.
• Nedovoľte, aby poťah prišiel do kontaktu s nestálofarebným oblečením,
   pri ktorom hrozí zafarbenie poťahového materiálu.
• Opatrní buďte aj s opaskami, zipsami a doplnkami (vankúšiky, deky), ktoré
   svojim prevedením môžu spôsobiť poškriabanie, zafarbenie, odrenie,
   žmolkovatenie poťahovej látky.
• Ak disponuje nábytok obojstrannými vankúšmi či matracmi, pravidelne ich
   otáčajte, aby sa opotrebovávali rovnomerne.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA K STAROSTLIVOSTI
O ČALÚNENÝ NÁBYTOK
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VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA K ÚDRŽBE POŤAHOV

Skôr ako sa začnete starať o poťahy, pozorne sa
oboznámte so symbolmi údržby a s odporúčaniami 
od výrobcu. Každý materiál je iný a vyžaduje si odlišný 
postup ošetrovania a čistenia. Pozorne si všímajte, 
či vôbec môžete pri čistení použiť vodu a čistiaci 
prostriedok.

Pravidelne odstraňujte prach a nečistoty vyprášením 
jednotlivých častí sedačky na čerstvom vzduchu 
(pokiaľ sedacia súprava disponuje odnímateľnými 
časťami) a používaním vysávača a násad určených 
na vysávanie čalúnenia, a to na nízkom až strednom 
výkone.

Nikdy na čistenie nepoužívajte nevhodné, ostré
nástroje, násilné metódy a agresívne čistiace
prostriedky.

Pred každým čistením otestujte čistiaci prostriedok
na skrytom mieste, resp. mieste, kde prípadné
poškodenie čistiacim prostriedkom nebude viditeľné.

Čistiace prostriedky musia byť úplne vymyté z poťahu, 
inak môžu pôsobiť na poťah rovnako negatívne ako 
nečistota.

Používajte len čistiace prostriedky, ktoré odporúča 
výrobca, prostriedky určené na čalúnenie, prípadne 
neutrálne mydlové roztoky.

Nikdy neodkladajte vyčistenie škvrny na neskôr, ale ju 
odstráňte hneď, ako vznikla.

Odporúča sa aspoň raz do roka previesť celoplošné 
a dôkladné čistenie poťahu (ideálne zveriť do rúk 
špecializovanej firme).
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VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA K ČISTENIU ŠKVŔN

Vyliate tekutiny najprv odsajte pomocou bielych
bavlnených handričiek či papierových obrúskov.

Poťah treba dočisťovať tak, aby po zaschnutí nevznikli 
viditeľné okraje čistenia ( je ideálne spolu so škvrnou 
vyčistiť celú plochu sedenia – od kraja po kraj plochy, 
kde sa škvrna nachádza); vodu používajte v čo naj-
menšej možnej miere, aby nedošlo k hĺbkovému 
premočeniu poťahu.

Zvyšnú vodu odsajte prikladaním handričiek alebo
papierových obrúskov.

Pokiaľ ide o poťahovú textíliu s vlasom, na záver
čistiaceho procesu môžete ešte vyčistenú plochu
povysávať, aby sa opätovne vlas nadvihol.

Čistenú plochu poťahu treba nechať vždy dobre
vyschnúť.

Ak škvrnu neviete odstrániť, prípadne je možné
odstrániť ju len chemickým prostriedkom, zverte
čistenie do rúk profesionálom a zavolajte si na
pomoc pracovníka zo špecializovanej firmy.

Zaschnuté zvyšky z nečistoty odstraňujte najprv
nasucho – jemným zoškrabaním zvyškov z povrchu 
pomocou tupého predmetu, a ak zvyšky nechcú z 
poťahu zísť dole, miesto mierne navlhčite a postup 
zopakujte.

Na dočistenie škvŕn používajte jemné bavlnené
handričky a vlažný neutrálny mydlový roztok;

Vždy postupujte smerom od okrajov škvrny smerom 
do jej stredu, aby ste zabránili jej zväčšovaniu; použí-
vajte krúživé pohyby a len malý tlak.
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8. Čo najviac poškodzuje
poťahy v domácnosti

Ak ste sa už rozhodli pre tú-ktorú látku, dávajte si pozor pri nákupe na to, aby mala uvedené
povinné údaje (symboly údržby, materiálové zloženie), ktoré sú dôležité z hľadiska
starostlivosti o látku. Hoci má človek dobrú pamäť, spoliehať sa na ňu netreba, preto si
informácie o látke doma uschovajte. Ak poškodíte látku nevhodnou starostlivosťou, len
sotva v prípade reklamácie uspejete.

Obzvlášť obozretní buďte pri nákupe na internete. Farba na monitore je často mierne
odlišná od reality, preto, ak máte pochybnosti o odtieni, vyžiadajte si radšej vzorku látky. 
Tá vám zároveň poskytne možnosť overiť si, aká je látka na dotyk.

Ak chcete byť s poťahovou látkou dlhodobo spokojní, zohľadňovať treba pri výbere nielen
estetické hľadisko, ale aj podmienky, za akých bude používaná. Na základe toho volíme
látku s takými vlastnosťami, ktoré zodpovedajú predpokladanej záťaži.

Možno je to trochu priveľa teórie k jednému nákupu, avšak začnite počítať koľkokrát a na
ako dlho si za týždeň, mesiac, rok sadnete na svoju obľúbenú sedačku či kreslo a bude Vám
jasné, že čas investovaný do výberu sa ani zďaleka nerovná času, ktorý strávime relaxom
na sedačke. Čo je vskutku dobrý dôvod, aby sme si na výbere poťahovej látky dali záležať.

9. ZhrnUtie

Chládek, J.: Tovaroznalectvo. SPN
Strecký, J. – Kadlecová, E.: Bytové textílie. ERPO
Teršl, S.: Malá encyklopedie textilií a odívaní. STNL
Vyskočil, I. – Markušovská, E. – Karlík, K.: Udržiavame odev, kožušiny, bytový textil. Alfa
www.n-i- s.cz
www.tzu.cz

POUŽITÉ INFORMAČNÉ ZDROJE
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COSMO

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

BUKLÉ
BUCKLE

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

NIE
NO

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

NIE
NO

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

100% PES, 100% PES
100% PES, 100% PES

HMOTNOSŤ
WEIGHT

900 gr/bm
900 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

> 45 000 OTÁČIEK
> 45 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 4 - 5, ZA MOKRA 4 - 5
DRY 4 - 5, WET 4 - 5 

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...140 N, ÚTOK...420 N
WARP...140 N, WEFT...420 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...1 550 N, ÚTOK 1 400 N
WARP...1 550 N, WEFT...1 400 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

6 / A

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

4 - 5 / A

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

ADAM

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

BUKLÉ
BUCKLE

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

ÁNO
YES

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

NIE
NO

ZLOŽENIE - POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

100% PES, 100% PES
100% PES, 100% PES

HMOTNOSŤ
WEIGHT

750 gr/bm
750 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

> 35 000 OTÁČIEK
> 35 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 5, ZA MOKRA 4
DRY 5, WET 4

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...140 N, ÚTOK...150 N
WARP...140 N, WEFT...150 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...1 600 N, ÚTOK 1 100 N
WARP...1 600 N, WEFT...1 100 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

> 5 / B

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

> 4 / A

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



DELUXE

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

MIKROVLÁKNO
MICROFIBERS

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

NIE
NO

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

NIE
NO

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

100% PES, 100% PES
100% PES, 100% PES

HMOTNOSŤ
WEIGHT

794 gr/bm
794 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

> 40 000 OTÁČIEK
> 40 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 4 - 5, ZA MOKRA 4
DRY 4 - 5, WET 4

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...90 N, ÚTOK...55 N
WARP...90 N, WEFT...55 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...950 N, ÚTOK 420 N
WARP...950 N, WEFT...420 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

4 - 5 / B

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

5 / A

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

DIAMOND

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

TKANÁ LÁTKA
WOVEN FABRICS

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

NIE
NO

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

NIE
NO

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

100% PES,    -
100% PES,    -

HMOTNOSŤ
WEIGHT

685 gr/bm
685 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

> 45 000 OTÁČIEK
> 45 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 5, ZA MOKRA 5
DRY 5, WET 5

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...35 N, ÚTOK...100 N
WARP...35 N, WEFT...100 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...440 N, ÚTOK 400 N
WARP...440 N, WEFT...400 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

> 5 / B

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

4 - 5 / A

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.
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ESTELLE

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

TKANÁ LÁTKA
WOVEN FABRICS

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

NIE
NO

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

NIE
NO

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

76% PES / 16% VISKÓZA / 8% ĽAN,    -
76% PES / 16% VISCOSE / 8% LINEN,    -

HMOTNOSŤ
WEIGHT

808 gr/bm
808 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

> 100 000 OTÁČIEK
> 100 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 5, ZA MOKRA 5
DRY 5, WET 5

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...220 N, ÚTOK...200 N
WARP...220 N, WEFT...200 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...1 080 N, ÚTOK 1 200 N
WARP...1 080 N, WEFT...1 200 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

5 / B

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

4 / B

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

FABIENNE

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

ŽENILKA
CHENILLE

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

NIE
NO

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

NIE
NO

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

74% PES / 26% VISKÓZA,    -
74% PES / 26% VISCOSE,    -

HMOTNOSŤ
WEIGHT

790 gr/bm
790 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

> 100 000 OTÁČIEK
> 100 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 4 - 5, ZA MOKRA 4 - 5
DRY 4 - 5, WET 4 - 5

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...200 N, ÚTOK...300 N
WARP...200 N, WEFT...300 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...1 800 N, ÚTOK 1 050 N
WARP...1 800 N, WEFT...1 050 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

6 / A

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

5 / A

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.
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FOREST

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

TKANÁ LÁTKA
WOVEN FABRICS

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

NIE
NO

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

ÁNO
YES

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

85% PES / 15% VISKÓZA,    -
85% PES / 15% VISCOSE,    -

HMOTNOSŤ
WEIGHT

740 gr/bm
740 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

> 45 000 OTÁČIEK
> 45 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 4 - 5, ZA MOKRA 4 - 5
DRY 4 - 5, WET 4 - 5

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...130 N, ÚTOK...170 N
WARP...130 N, WEFT...170 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...1 500 N, ÚTOK 1 100 N
WARP...1 500 N, WEFT...1 100 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

4 - 5 / B

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

4 / B

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

IVY

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

POŤAHOVÝ ZAMAT
VELVET

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

NIE
NO

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

NIE
NO

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

100% PES,    -
100% PES,    -

HMOTNOSŤ
WEIGHT

658 gr/bm
658 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

> 80 000 OTÁČIEK
> 80 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 4 - 5, ZA MOKRA 4
DRY 4 - 5, WET 4

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...45 N, ÚTOK...45 N
WARP...45 N, WEFT...45 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...1 300 N, ÚTOK 790 N
WARP...1 300 N, WEFT...790 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

> 5 / A

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

4 - 5 / A

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

Y
E

A
R

S G UA R AN
T

E
E5



NAPP

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

TKANE MIKROVLÁKNO
MICROFIBRE WOVEN FABRIC

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

ÁNO
YES

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

NIE
NO

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

95% PES / 5% NYLON, 100% PES
95% PES / 5% NYLON, 100% PES

HMOTNOSŤ
WEIGHT

581 gr/bm
581 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

> 40 000 OTÁČIEK
> 40 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 4 - 5, ZA MOKRA 4
DRY 4 - 5, WET 4

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...100 N, ÚTOK...100 N
WARP...100 N, WEFT...100 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...1 500 N, ÚTOK 750 N
WARP...1 500 N, WEFT...750 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

> 5 / A

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

4 / B

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

NOBLES

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

TKANÁ LÁTKA
WOVEN FABRICS

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

NIE
NO

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

ÁNO
YES

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

100% PES, 100% PES
100% PES, 100% PES

HMOTNOSŤ
WEIGHT

670 gr/bm
670 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

> 80 000 OTÁČIEK
> 80 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 5, ZA MOKRA 4 - 5
DRY 5, WET 4 - 5

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...70 N, ÚTOK...70 N
WARP...70 N, WEFT...70 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...670 N, ÚTOK 700 N
WARP...670 N, WEFT...700 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

4 - 5 / B

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

4 - 5 / A

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



SCARLETT

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

MIKROVLÁKNO
MICROFIBERS

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

ÁNO
YES

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

NIE
NO

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

100% PES, 65% PU / 35% PES
100% PES, 65% PU / 35% PES

HMOTNOSŤ
WEIGHT

795 gr/bm
795 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

40 000 OTÁČIEK
40 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 4 - 5, ZA MOKRA 4 - 5
DRY 4 - 5, WET 4 - 5

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...45 N, ÚTOK...38 N
WARP...45 N, WEFT...38 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...1 640 N, ÚTOK 500 N
WARP...1 640 N, WEFT...500 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

4 - 5 / B

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

4 - 5 / A

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

VALERIE

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

ŽENILKA
CHENILLE

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

NIE
NO

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

NIE
NO

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

74% PES / 26% VISKÓZA,    -
74% PES / 26% VISCOSE,    -

HMOTNOSŤ
WEIGHT

920 gr/bm
920 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

> 60 000 OTÁČIEK
> 60 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 4 - 5, ZA MOKRA 4 - 5
DRY 4 - 5, WET 4 - 5

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...225 N, ÚTOK...250 N
WARP...225 N, WEFT...250 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...640 N, ÚTOK 400 N
WARP...640 N, WEFT...400 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

6 / A

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

5 / A

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



VENUS

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

POŤAHOVÝ ZAMAT
VELVET

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

ÁNO
YES

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

NIE
NO

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

100% PES, 100% PES
100% PES, 100% PES

HMOTNOSŤ
WEIGHT

595 gr/bm
595 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

60 000 OTÁČIEK
60 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 4 - 5, ZA MOKRA 4 - 5
DRY 4 - 5, WET 4 - 5

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...155 N, ÚTOK...175 N
WARP...155 N, WEFT...175 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...440 N, ÚTOK 700 N
WARP...440 N, WEFT...700 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

6 / A

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

5 / A

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.
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ZIRCON

TYP LÁTKY
FABRIC TYPE

ŽENILKA
CHENILLE

VODEODOLNÁ
WATER REPELLENT

NIE
NO

ĽAHKO ČISTITEĽNÁ LÁTKA
EASY CLEAN FABRIC

NIE
NO

ZLOŽENIE -  POVRCH, PODKLAD  
COMPOSITION - SURFACE, BASE

97% PES / 2% VISKÓZA / 1% ĽAN,    -
97% PES / 2% VISCOSE / 1% LINEN,    -

HMOTNOSŤ
WEIGHT

985 gr/bm
985 gr/bm

ŠÍRKA
WIDTH

±140 cm

ODOLNOSŤ V ODERE
MARTINDALE ABRASION

> 85 000 OTÁČIEK
> 85 000 CYCLES

TEST FAREBNEJ STÁLOSTI
COLOUR FASTNESS TEST

ZA SUCHA 5, ZA MOKRA 5
DRY 5, WET 5

ROZTRHNUTIE
TEAR STRENGTH

OSNOVA...690 N, ÚTOK...360 N
WARP...690 N, WEFT...360 N

PEVNOSŤ V ŤAHU
TENSILE STRENGTH

OSNOVA...2 100 N, ÚTOK 1 300 N
WARP...2 100 N, WEFT...1 300 N

FAREBNÁ SVETLOSTÁLOSŤ
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

> 5 / B

ŽMOLKOVATEĽNOSŤ
PILLING

4 - 5 / A

POUŽITIE
APLICATIONS

ČISTENIE
CLEANING

Pri jednotlivých výrobných šaržách sa môžu farebné odtiene mierne líšiť.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.
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Stiahnite si tohto sprievodcu
v elektronickej podobe


