
BÍLÁ

BÉŽOVÁ - PODOBNÁ P7401

ŽLUTÁ - PODOBNÁ P1235C

ČERVENÁ - PODOBNÁ P186C

MODRÁ - PODOBNÁ P289C

NAVY - PODOBNÁ P343C

MATERIÁLOVÝ LIST - GARDEX

POUŽITÍ TKANINY:
Jako potah slunečníků, stánků, ROLL UP, POP UP, sedáků, plachet, plůtků a stolků,
ochrana proti slunci a mírnému dešti v klimatických podmínkách mírného pásma
+5 až +40°C.
Tkanina nesmí být používána za mrazu, ve sněžení, prudkém dešti a ve větru o síle větší 
než 30 km/h. 
Potah z tkaniny GARDEX musí být před zabalením do obalu
a skladováním řádně vysušen, v extrémních podmínkách může dojít k zapouštění,
migraci barev nebo zplesnivění. 
Reklamní potisk může být aplikován pouze na lícovou stranu tkaniny.

OŠETŘOVÁNÍ TKANINY:
prát při teplotě 30°C při šetrném a mírném mechanickém působení
nesmí se bělit chlorem
žehlit při mírné teplotě
nesmí se chemicky čistit
nesmí se sušit v bubnové sušičce
stálost vybarvení po praní a žehlení 4-5

TECHNICKÉ PARAMETRY:
materiál: 100% PES
gramáž: cca 170 g/m² 
šíře: 160 cm (využitelná 154 cm)
světlostálost: 6-7 (ISO 105 B02) 
vodní sloupec: 350 mm (EN ISO 811)

* P = vzorník PANTONE

TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY. SKUTEČNÉ BARVY SE VLIVEM ROZDÍLNÝCH MONITORŮ A TISKÁREN MOHOU
LIŠIT OD ORIGINÁLU. PŘI NEDODRŽENÍ POKYNŮ V MATERIÁLOVÉM LISTU, NENÍ MOŽNÁ REKLAMACE TKANINY.



BÍLÁ

BÉŽOVÁ - PODOBNÁ P7501C

ČERVENÁ - PODOBNÁ P703C

ZELENÁ - PODOBNÁ P349C

ROYAL - PODOBNÁ P647C

NAVY - PODOBNÁ P655C

ČERNÁ - PODOBNÁ PBLACKC

MATERIÁLOVÝ LIST - ENDURA FR

POUŽITÍ TKANINY:
Jako potah slunečníků, stánků, plachet, plůtků a stolků, ochrana proti slunci a mírnému
dešti v klimatických podmínkách mírného pásma +5 až +40°C.
Tkanina nesmí být používána za mrazu, ve sněžení, prudkém dešti a ve větru o síle větší 
než 30 km/h,
Potah z tkaniny ENDURA FR musí být před zabalením do obalu
a skladováním řádně vysušen, v extrémních podmínkách může dojít k zapouštění,
migraci barev nebo zplesnivění. 
Reklamní potisk může být aplikován pouze na lícovou stranu tkaniny.

OŠETŘOVÁNÍ TKANINY:
prát při teplotě 30°C při šetrném a mírném mechanickém působení
nesmí se bělit chlorem
žehlit při mírné teplotě
nesmí se chemicky čistit
nesmí se sušit v bubnové sušičce
stálost vybarvení po praní a žehlení 4-5

TECHNICKÉ PARAMETRY:
materiál: 100% PES
gramáž: cca 270±10 g/m²  
šíře: 160±5 cm (využitelná 154 cm)
světlostálost za mokra: 4 (PN-EN 4920) 
vodní sloupec: 510 mm (PN-EN ISO 811)

* P = vzorník PANTONETECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY. SKUTEČNÉ BARVY SE VLIVEM ROZDÍLNÝCH MONITORŮ A TISKÁREN MOHOU
LIŠIT OD ORIGINÁLU. PŘI NEDODRŽENÍ POKYNŮ V MATERIÁLOVÉM LISTU, NENÍ MOŽNÁ REKLAMACE TKANINY.



BÍLÁ

MATERIÁLOVÝ LIST - RIVIERA

POUŽITÍ TKANINY:
Jako potah slunečníků, stánků, ROLL UP, POP UP, sedáků, plachet, plůtků a stolků,
ochrana proti slunci a mírnému dešti v klimatických podmínkách mírného pásma +5 až +40°C.
Tkanina nesmí být používána za mrazu, ve sněžení, prudkém dešti a ve větru o síle
větší než 30 km/h. 
Potah z tkaniny RIVIERA musí být před zabalením do obalu a skladováním řádně vysušen,
v extrémních podmínkách může dojít k zapouštění, migraci barev nebo zplesnivění. 
Reklamní potisk může být aplikován pouze na lícovou stranu tkaniny.

OŠETŘOVÁNÍ TKANINY:
prát při teplotě 40°C při šetrném a mírném mechanickém působení
nesmí se bělit chlorem
žehlit při mírné teplotě
nesmí se chemicky čistit
nesmí se sušit v bubnové sušičce
stálost vybarvení po praní a žehlení 4-5

TECHNICKÉ PARAMETRY:
materiál: 100% PES
gramáž: cca 275 g/m² 
šíře: 150 cm (využitelná 145 cm)
světlostálost za mokra: 6 (ISO 105 B02) 
vodní sloupec: 5000 mm (EN ISO 811)

TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY. SKUTEČNÉ BARVY SE VLIVEM ROZDÍLNÝCH MONITORŮ A TISKÁREN MOHOU
LIŠIT OD ORIGINÁLU. PŘI NEDODRŽENÍ POKYNŮ V MATERIÁLOVÉM LISTU, NENÍ MOŽNÁ REKLAMACE TKANINY.


