
Vzorník látek a ekokůží WERSAL:

 

Pozor! Barvy potahových látek ve vzorníku se můžou lišit v závislosti na nastavení barev Vašeho monitoru.

Vážení zákazníci, v případě zájmu lze zaslat vzorník látky za vratnou kauci 300,- Kč/ 1 vzorník.

V případě kombinace látek/ekokůží bude přičten jednorázový příplatek, a to vždy za vyšší skupinu látek. Zvětšené 
náhledy jednotlivých látek zasíláme na vyžádání do e-mailu.

I. skupina potahových látek

 

INARI - Potahové látky z kolekce Inari jsou tkaniny, které jsou poměrně hrubé na dotek napodobující přírodní len. 
Pytlovina, hrubě tkaná. Tento materiál je ideální pro čalouněný nábytek a polštáře.

Oděruodolnost: 42.000 Martindale

Složení: 100% PES



JASMINE - Velmi měkká,hladká a příjemná látka na dotyk. Snadno se čistí, působí moderně a elegantně. Nitě netvoří 
žádnou strukturu, jsou stejného tónu a připomínají broušený semiš.

Oděruodolnost: 20.000 Martindale

Složení: 100 % PES



SORO - Potahové látky z kolekce Soro jsou velurové tkaniny, měkké a příjemné na dotek. Velmi snadno se čistí a 
udržují. Tento materiál je ideální pro čalouněný nábytek nebo pro polštáře.

Oděruodolnost: 60.000 Martindale

Složení: 100 % PES



MALMO - Uvedená tkanina je odolná proti oděru, velmi trvanlivá a silná a zároveň super měkká a příjemná na 
dotek. Je k dispozici v široké přirozené škále barev: od šedé, přes hnědou až po pastely. Má velmi jemnou, ale i přesto 
viditelnou strukturu, která je v mnoha barvách zvýrazněna nerovnoměrnou barvou, která se získá díky protkaní dvou 
barev.MALMO se perfektně hodí jako čalounění celého nábytku nebo jako materiál pro stylové, designové a elegantní 
doplňky.

Oděruodolnost: 55.000 Martindale

Složení: 100% PES



MONET - Tkaniny z kolekce Monet jsou velmi hrubé, s vysokou oděruodolností a pevností. Perfektně tak drží tvar po 
dlouhou dobu. Látka Monet má zajímavý a moderní design. Kombinace několika barev či tónů barev do jednoho celku 
dává tkanině jedinečný charakter do jakéhokoliv interiéru. Prezentovaný materiál je ideální pro čalouněný nábytek, 
přehozy, deky, záclony a také na polštáře.
 
Oděruodolnost: 100.000 Martindale
 
Složení: 100 % PES



RIVIERA - Tato potahová látka je velmi pevná a trvanlivá a zároveň měkká a příjemná na dotek. Má jemnou, 
sametovou, téměř neviditelnou strukturu a odstíny s vlasy. Je k dispozici ve velmi širokém spektru barev: od barev 
země a šedé, přes intenzivní červenou, žlutou, až po pastelově růžové a modré. RIVIERA se ideálně hodí nejen jako 
čalounění celého nábytku nebo jeho jednotlivých prvků, ale také jako materiál pro elegantní, designové a stylové 
doplňky.
 
Oděruodolnost: 100.000 Martindale
 
Složení: 100% PES



NOBILIA - Tkanina NOBILIA je velmi pevná, trvanlivá a zároveň příjemná na dotek tkanou tkaninu s originální, 
moderní vazbou. Všechny tyto vlastnosti dělají z tkaniny NOBILIA ideální materiál jako materiál pro čalounění 
sedacích souprav, pohovek, křesel nebo křesel, které ozdobí jakýkoliv interiér.
 
Oděruodolnost: 100.000 Martindale
 
Složení: 100% PES



MILOS - Potahové látky z kolekce Milos jsou pletenkou příjemnou na dotyk, se zajímavou a vnímatelnou 
strukturou.Látka je mírně drsná s moderním vzorem. Prezentovaný materiál je ideální pro čalouněný nábytek, přehozy, 
deky, záclony a také polštáře. MILOS však není jen elegantní vzhled, ale především funkčnost nebo použití technologie,
která brání vstřebávání rozlitých kapalin. Tkanina je potažena speciální ochrannou vrstvou, která tvoří hydrofobní 
povlak, který chrání před rychlým prosakováním kapalin. To zabraňuje okamžité absorpci vody tkaninou, což způsobuje
kondenzaci kapaliny na povrchu materiálu. Díky tomu máme čas použít jemný hadřík nebo papírovou utěrku k 
jemnému odlití rozlité kapaliny. Všechny tyto vlastnosti dělají z materiálu MILOS ideální materiál jako materiál pro 
čalounění sedacích souprav, pohovek, křesel nebo křesel, které ozdobí jakýkoliv interiér.
 
Oděruodolnost: 35.000 Martindale
 
Složení: 100% PES



MONOLITH - Tkanina MONOLITH je pevná a trvanlivá a zároveň měkká a velmi příjemná na dotek. Je k dispozici v 
nejmodernější, vyvážené barevné linii, která byla obohacena akcenty lilku, zeleně, granátového jablka a růžového 
prášku. Látka je potažena speciální ochrannou vrstvou, která tvoří hydrofobní povlak, který chrání před rychlým 
prosakováním kapalin. To zabraňuje okamžité absorpci vody tkaninou, což způsobuje kondenzaci kapaliny na povrchu 
materiálu. Díky tomu máme čas použít jemný hadřík nebo papírovou utěrku k jemnému odlití rozlité kapaliny. Všechny 
tyto vlastnosti dělají z materiálu MONOLITH ideální materiál  pro čalounění sedacích souprav, pohovek nebo křesel.
 
Oděruodolnost: vyšší než 100.000 Martindale
 
Složení: 100% PES



VITON - Tkanina z kolekce Viton se vyznačuje jemnou a hladkou strukturou na dotek, připomínající plyš. V procesu 
výroby tkaniny bylo použito několik odstínů nití, čímž se vytvořil jedinečný a zajímavý vzhled. Potahová tkanina díky 
své trvanlivé struktuře vypadá skvěle jako potah pro čalounění sedacích souprav a křesel, stejně jako ozdobných 
polštářů.
 
Oděruodolnost: 30.000 Martindale
 
Složení: 100% PES



KRONOS - Potahové látky Kronos jsou jemné a hebké na dotek, a jsou velmi podobné plyši. Jejich struktura je vhodná
pro klasické a moderní čalounění čalounění. Díky vysoké odolnosti proti vyblednutí je tkanina ideální pro čalounění 
nebo dekorativní prvky. Čištění pouze jemnými výrobky pro péči o čalounění. Nepoužívejte bělidlo 
(chlorečnan). Nežehlete.Nesušte mechanicky. Nesušte čisté.
 
Oděruodolnost: 50.000 Martindale
Složení: 100% PES
 



ALFA - Potahová látka ALFA jsou vyrobené z plyše, což je činí příjemnými na dotek. Široká škála barev - od béžové 
po mořskou zelenou až po tmavě hnědou nebo šedou. Vysoká hmotnost 435 g / m2 zaručí kvalitu, která bude trvat 
roky.Vypadá skvěle na všech typech pohovek, pohovek a židlí.
 
Oděruodolnost: 40.000 Martindale
 
Složení: 100% PES



BLOOM - V kolekci Bloom najdete plyšové tkaniny, které se vyznačují vysokou odolností proti oděru a svou 
pevností.Jedná se o syntetickou tkaninu. Čalounění Bloom je také odolné proti slunečnímu záření. Je hladké a příjemné 
na dotek.
 
Oděruodolnost: 45.000 Martindale
 
Složení: 100% PES



MADRYT - Tento potahový materiál je silná a odolná ekologická kůže, která je zesílena zespodu silnou tkaninou. Díky
své struktuře MADRYT dokonale napodobuje vzhled přírodní kůže. Je k dispozici v širším, přirozeném sortimentu 
barev: krémových, béžových, hnědých a šedých. Originální charakteristika dává této ekokůži lehce matnou povrchovou 
úpravu, která je ideální pro čalounění sedacích souprav, taburetů nebo křesel. Snadno se čistí - stačí vlažná voda a 
mýdlo.
 
Oděruodolnost: 120.000 Martindale
 
Složení: 100 % PU (svrchní část), 75 % PES + 25 % bavlna (spodní část)



II. skupina potahových látek
 

GRANDE -Tkanina je mimořádně jemná a velmi příjemná na dotek, a vyznačuje vysokou odolností. GRANDE je 
klasický potah s jemnou a elegantní strukturou v tlumených a vždy módních barvách. GRANDE však není jen elegantní
vzhled, ale především funkčnost, protože tkanina má povrchovou úpravu na bázi nanočástic, jejichž složení účinně 
blokuje pronikání nečistot. To vám umožní odstranit i obtížné skvrny bez nutnosti použití čisticích prostředků. Použitá 
technologie pomáhá odstraňovat skvrny pouze vodou nebo mýdlovou vodou. Díky tomu můžeme snadno odstranit 
skvrny z kečupu, kávy nebo pera. Všechny tyto vlastnosti dělají z tkaniny GRANDE ideální materiál pro čalounění 
sedacích souprav, pohovek, křesel a taburetů.
 
Oděruodolnost: 45.000 Martindale
 
Složení: 100% PES



LINCOLN - Látka LINCOLN je velmi měkká a příjemná na dotek a zároveň mimořádně pevná a odolná. Je to 
velurová tkanina se zajímavou, ale klasickou texturou. Perfektní jako čalounění celého kusu nábytku, jednoho prvku 
nebo jako materiál pro elegantní a stylové doplňky.
 
Oděruodolnost: 100.000 Martindale
 
Složení: 100% PES



ICON - Tkanina je pevná a odolná, s jemnou vazbou. Je k dispozici v široké škále barev: od živé šedé, přes šťavnatou 
zelenou a lilek, až po tlumené béžové a hnědé. Unikátní charakter je dán pronikajícími vlákny, díky kterým má ICON 
efekt více barev. Látka představuje především funkčnost, protože tkanina má povrchovou úpravu na bázi nanočástic, 
jejichž složení účinně blokuje pronikání nečistot. To vám umožní odstranit i obtížné skvrny bez nutnosti použití 
čisticích prostředků. Použitá technologie pomáhá odstraňovat skvrny pouze vodou nebo mýdlovou vodou. Díky tomu 
můžeme snadno odstranit širokou škálu skvrn.
 
Oděruodolnost: 45.000 Martindale
 
Složení: 100 % PES



III. skupina potahových látek

 
VIENNA - Jedná se o je syntetický materiál, který imituje přírodní kůži. Je měkká, pružná a odolná vůči 
světlu. Funguje dobře na čalouněném nábytku. Je obohacena podkladem z bavlny, což ztěžuje roztržení látky. Tkanina 
se snadno čistí - vše, co potřebujete, je vlhký hadřík a žádné stopy nečistot. Díky svému složení by neměly být tyto 
ekokůže umývány, ždímány, čištěny bělidlem a  vystaveny slunečnímu záření a vysokým teplotám.
 
Odolnost: 50.000 Martindale
 
Složení: 65 % PU + 21 % PES (svrchní část), 14 % bavlna (podklad)



GIBSON 


