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Piele ecologică Artificial leather

Piele ecologică 
Artificial leather

Vienna
Western
Pireus
Eco Soft

Inspirate de pielea naturală, colecțiile Vienna, Western, Pireus, Eco Soft reproduc 
fidel structura pielii naturale, fiind foarte ușor de întreținut. Datorită tehnologiei 
avansate EASY CLEAN, puteți să eliminați cu ușurință și cele mai persistente pete.



Cod material & culoare
Sample of materials

Vienna
Specificații tehnice

65% PU, 21% PES, 14% COT

480 ± 20 g/m2

137 ±1 cm

0,9 mm ± 0,05 mm

> 50 000 cicluri 
(categoria A)

uscat 4/ud 4

> 4

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Test de culoare
Color fastness test

Grosime
Thickness

Rezistența culorii la lumină
Color fastness to light

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de ton între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Vienna 01 white

Vienna 07 choco

Vienna 04 cappucino

Vienna 03 almond

Vienna 09 red

Vienna 06 dark taupe

Vienna 02 creme

Vienna 08 brown

Vienna 05 taupe

→

Piele ecologică 
Artificial leather

piele ecologică
artificial leather



Cod material & culoare
Sample of materials

Vienna
Specificații tehnice

65% PU, 21% PES, 14% COT

480 ± 20 g/m2

137 ±1 cm

0,9 mm ± 0,05 mm

> 50 000 cicluri 
(categoria A)

uscat 4/ud 4

> 4

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Test de culoare
Color fastness test

Grosime
Thickness

Rezistența culorii la lumină
Color fastness to light

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de ton între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Vienna 10 aubergine

Vienna 17 black

Vienna 14 mint

Vienna 12 turquoise

Vienna 13 plum

Vienna 16 graphit

Vienna 11 fuchsia

Vienna 15 platinum

Piele ecologică 
Artificial leather

→

piele ecologică
artificial leather



Vienna
Instrucțiuni de întreținere și curățare Specificații tehnice

65% PU, 21% PES, 14% COT

480 ± 20 g/m2

137 ±1 cm

0,9 mm ± 0,05 mm

> 50 000 cicluri 
(categoria A)

uscat 4/ud 4

> 4

Tehnical specification

Petele pot să fie îndepărtate cu o 
radieră prin mișcări ferme.

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Test de culoare
Color fastness test

Grosime
Thickness

Rezistența culorii la lumină
Color fastness to light

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de ton între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Stains can be removed with an 
eraser movements farms.

În cazul unor pete profunde, 
acestea pot să fie îndepărtate prin 
pulverizarea de spirt sanitar.
In the case of deep stains, they can 
be removed by spraying alcohol 
health.

Allow the surface to dry.

Lăsați suprafața să se usuce.

Cleaning stains and instructions

1

(suc de fructe/ ceai / cafea) - Utilizați un prosop de hârtie pentru a absorbi pata. 
- Ștergeți cu o cârpă umedă.
- Soak up the stain gently with a paper towel. 
- Wipe it off with a wet cloth.

(fruit juice/ tea / coffee)

PETE LICHIDE LICHID STAINS

(ketchup, iaurt, maioneză, budincă, 
sosucri, etc.)
(ketchup, yogurt, mayonnaise, 
pudding, sauces, etc.)

- Eliminați cu grijă mare parte din pată cu ajutorul unei lingurițe.
- Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă.
- Remove most of the stain gently with a spoon.
- Wipe it off with a wet cloth.

PETE DENSE STICKY STAINS

(Stilou, Creion, Marker)

(Pen, Pencil, Marker)

- Îndepărtați petele cu o radieră prin mișcări decisive.
- Petele persistente pot să fie înlăturate prin pulverizarea de spirt sanitar.
- Lăsați suprafața să se usuce.
- Clean stains with a regular eraser, doing decided movements.
- Stubborn stain can be cleaned with industry alcohol spray.
- Leave to dry.

PETE DE CERNEALĂ INK STAINS

(scrum de țigară, praf, pudră, etc.)

(cigarette ash, dust, powder etc.)

- Utilizați un aspirator pentru a îndepărta murdăria de pe suprafața 
materialului textil.

- Nu folosiți apă pentru petele uscate!
- Use a vacuum cleaner to remove dirt from the fabric.
- Do not use water for dry stains!

PETE USCATE DRY SPOTS

2 3

Piele ecologică 
Artificial leather

piele ecologică
artificial leather



Western 01

Western 05

Western 09

Western 03

Western 07

Western 02

Western 06Western 04

Western 08

Western
Cod material & culoare Specificații tehnice

piele ecologică
artificial leather

65% PU 35% PES

360 g/m2 ± 10 g/m2

137 ± 2 cm

> 50 000 cicluri 
(categoria A)

uscat 4/umed 4 
(categoria B/A)

4

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Test de culoare
Color fastness test

Rezistența culorii la lumină
Color fastness to light

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Sample of materials

→

Piele ecologică 
Artificial leather



Western 10

Western
Cod material & culoare Specificații tehnice

piele ecologică
artificial leather

65% PU 35% PES

360 g/m2 ± 10 g/m2

137 ± 2 cm

> 50 000 cicluri 
(categoria A)

uscat 4/umed 4 
(categoria B/A)

4

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Test de culoare
Color fastness test

Rezistența culorii la lumină
Color fastness to light

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Sample of materials

→

Piele ecologică 
Artificial leather



Cod material & culoare

Pireus 01

Pireus 05

Pireus 09

Pireus 03

Pireus 07

Pireus 02

Pireus 06Pireus 04

Pireus 08

Sample of materials

→

Piele ecologică 
Artificial leatherPireus

Specificații tehnice

piele ecologică
artificial leather

100% PU

450 g/m² ± 10 g/m²

139 ± 2 cm

> 50 000

uscat 5/ud 5

> 5

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Test de culoare
Color fastness test

Rezistența culorii la lumină
Color fastness to light

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.



Cod material & culoare

Pireus 11

Pireus 13

Pireus 10 Pireus 12

Pireus 14

Sample of materials

Piele ecologică 
Artificial leatherPireus

Specificații tehnice

piele ecologică
artificial leather

100% PU

450 g/m² ± 10 g/m²

139 ± 2 cm

> 50 000

uscat 5/ud 5

> 5

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Test de culoare
Color fastness test

Rezistența culorii la lumină
Color fastness to light

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.



Piele ecologică 
Artificial leatherEco Soft

Specificații tehnice

piele ecologică
artificial leather

65% PU, 35% PES

390 g/m² ± 20 g

137 ± 1 cm

> 50 000 cicluri

uscat 4/ud 4

5

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Test de culoare
Color fastness test

Rezistența culorii la lumină
Color fastness to light

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

0,8 mm ± 0,05 mm
Grosime
Thickness

Cod material & culoare

Eco Soft 01

Eco Soft 05

Eco Soft 03

Eco Soft 07

Eco Soft 02

Eco Soft 06Eco Soft 04

Sample of materials

→



Instrucțiuni de întreținere și curățare

Petele pot să fie îndepărtate cu o 
radieră prin mișcări ferme.

Stains can be removed with an 
eraser movements farms.

În cazul unor pete profunde, 
acestea pot să fie îndepărtate prin 
pulverizarea de spirt sanitar.
In the case of deep stains, they can 
be removed by spraying alcohol 
health.

Allow the surface to dry.

Lăsați suprafața să se usuce.

Cleaning stains and instructions

1

(suc de fructe/ ceai / cafea) - Utilizați un prosop de hârtie pentru a absorbi pata. 
- Ștergeți cu o cârpă umedă.
- Soak up the stain gently with a paper towel. 
- Wipe it off with a wet cloth.

(fruit juice/ tea / coffee)

PETE LICHIDE LICHID STAINS

(ketchup, iaurt, maioneză, budincă, 
sosucri, etc.)
(ketchup, yogurt, mayonnaise, 
pudding, sauces, etc.)

- Eliminați cu grijă mare parte din pată cu ajutorul unei lingurițe.
- Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă.
- Remove most of the stain gently with a spoon.
- Wipe it off with a wet cloth.

PETE DENSE STICKY STAINS

(Stilou, Creion, Marker)

(Pen, Pencil, Marker)

- Îndepărtați petele cu o radieră prin mișcări decisive.
- Petele persistente pot să fie înlăturate prin pulverizarea de spirt sanitar.
- Lăsați suprafața să se usuce.
- Clean stains with a regular eraser, doing decided movements.
- Stubborn stain can be cleaned with industry alcohol spray.
- Leave to dry.

PETE DE CERNEALĂ INK STAINS

(scrum de țigară, praf, pudră, etc.)

(cigarette ash, dust, powder etc.)

- Utilizați un aspirator pentru a îndepărta murdăria de pe suprafața 
materialului textil.

- Nu folosiți apă pentru petele uscate!
- Use a vacuum cleaner to remove dirt from the fabric.
- Do not use water for dry stains!

PETE USCATE DRY SPOTS

2 3

Piele ecologică 
Artificial leatherEco Soft

Specificații tehnice

piele ecologică
artificial leather

65% PU, 35% PES

390 g/m² ± 20 g

137 ± 1 cm

> 50 000 cicluri

uscat 4/ud 4

5

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Test de culoare
Color fastness test

Rezistența culorii la lumină
Color fastness to light

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

0,8 mm ± 0,05 mm
Grosime
Thickness



Glam Velvet este o colecție glamour care emană rafinament. Paleta de culori 
extrem de bogată a acestei colecții oferă posibilități infinite în amenajare, potrivite 
atât pentru un spațiu modern, cât și pentru un interior clasic.

Stofă Velvet

Stofă 
Velvet

Glam Velvet



Glam Velvet 01 white

Glam Velvet 04 gold

Glam Velvet 07 taupe

Glam Velvet 02 ecru

Glam Velvet 05 tan

Glam Velvet 08 pearl grey

Glam Velvet 03 vanille

Glam Velvet 06 chocolate

Glam Velvet 09 sand

Stofă 
VelvetGlam Velvet

Specificații tehnice

stofă
velvet

100% PES

483 g/m² ± 10 g/m²

140 cm ± 2 cm

47 000 cicluri 
(categoria A)

uscat 4/ud 3
(categoria B/A)

4/5

4/5

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Rezistența culorii
Colour fastness test

Rezistența culorii la soare
Colour fastness to light

Exfoliere
Pilling

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Cod material & culoare
Sample of materials

→



Glam Velvet 10 beige

Glam Velvet 13 grey

Glam Velvet 16 dark sierra

Glam Velvet 11 silver

Glam Velvet 14 black

Glam Velvet 17 sierra

Glam Velvet 12 light grey

Glam Velvet 15 aubergine

Glam Velvet 18 opera red

Stofă 
VelvetGlam Velvet

Specificații tehnice

stofă
velvet

100% PES

483 g/m² ± 10 g/m²

140 cm ± 2 cm

47 000 cicluri 
(categoria A)

uscat 4/ud 3
(categoria B/A)

4/5

4/5

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Rezistența culorii
Colour fastness test

Rezistența culorii la soare
Colour fastness to light

Exfoliere
Pilling

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Cod material & culoare
Sample of materials

→



Glam Velvet 19 red

Glam Velvet 22 pink

Glam Velvet 25 dark berry

Glam Velvet 20 chilipepper

Glam Velvet 23 dark fuchsia

Glam Velvet 26 violet

Glam Velvet 21 light pink

Glam Velvet 24 plum

Glam Velvet 27 denim

Stofă 
VelvetGlam Velvet

Specificații tehnice

stofă
velvet

100% PES

483 g/m² ± 10 g/m²

140 cm ± 2 cm

47 000 cicluri 
(categoria A)

uscat 4/ud 3
(categoria B/A)

4/5

4/5

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Rezistența culorii
Colour fastness test

Rezistența culorii la soare
Colour fastness to light

Exfoliere
Pilling

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Cod material & culoare
Sample of materials

→



Glam Velvet 28 navy blue

Glam Velvet 31 blue

Glam Velvet 34 olive

Glam Velvet 29 teal

Glam Velvet 32 sky

Glam Velvet 35 khaki

Glam Velvet 30 turquoise

Glam Velvet 33 azure

Glam Velvet 36 green pea

Stofă 
VelvetGlam Velvet

Specificații tehnice

stofă
velvet

100% PES

483 g/m² ± 10 g/m²

140 cm ± 2 cm

47 000 cicluri 
(categoria A)

uscat 4/ud 3
(categoria B/A)

4/5

4/5

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Rezistența culorii
Colour fastness test

Rezistența culorii la soare
Colour fastness to light

Exfoliere
Pilling

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Cod material & culoare
Sample of materials

→



Glam Velvet 37 lemon

Glam Velvet 40 dark green

Glam Velvet 38 light green Glam Velvet 39 green

Stofă 
VelvetGlam Velvet

Specificații tehnice

stofă
velvet

100% PES

483 g/m² ± 10 g/m²

140 cm ± 2 cm

47 000 cicluri 
(categoria A)

uscat 4/ud 3
(categoria B/A)

4/5

4/5

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Rezistența culorii
Colour fastness test

Rezistența culorii la soare
Colour fastness to light

Exfoliere
Pilling

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Cod material & culoare
Sample of materials





Milton 01 light beige

Milton 04 taupe

Milton 07 orange

Milton 02 beige

Milton 05 brown

Milton 08 red

Milton 03 sand

Milton 06 chocolate

Milton 09 aubergine

Textil 
ClothMilton

Specificații tehnice

stofă
velvet

97% PES, 3% NY

300 g/m² ± 10 g/m²

140 cm ± 2 cm

90 000 cicluri 
(categoria A)

uscat 4–5/ud 4 
(categoria A/A)

4

5

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Rezistența culorii
Colour fastness test

Rezistența culorii la lumină
Colour fastness to light

Exfoliere
Pilling

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Cod material & culoare
Sample of materials

→



Milton 10 violet

Milton 13 navy blue

Milton 16 black

Milton 11 yellow

Milton 14 grey

Milton 12 turquoise

Milton 15 anthracite

Textil 
ClothMilton

Specificații tehnice

stofă
velvet

97% PES, 3% NY

300 g/m² ± 10 g/m²

140 cm ± 2 cm

90 000 cicluri 
(categoria A)

uscat 4–5/ud 4 
(categoria A/A)

4

5

Tehnical specification

Tipul materialului
Type of material

Compoziție
Composition

Greutate
Weight

Lățime
Width

Test de abraziune
Martindale abrasion

Rezistența culorii
Colour fastness test

Rezistența culorii la lumină
Colour fastness to light

Exfoliere
Pilling

Curățare
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Cod material & culoare
Sample of materials



 Țesături speciale
Special textures

Soft Touch

Țesături speciale Special textures
SOFT TOUCH este o  colecție de materiale atent selecționate. Textura specială 
a acestora este inspirată din natură, fiind foarte catifelate la atingere. Materialele 
se remarcă și prin proprietatea de impermeabilitate.



Cushion 09 smoked pearl

Cushion 26 sandshell

Felt 34 bean

Cushion 11 sedona

Cushion 38 lead

Fontanel 02 limo

Cushion 17 steeple gray

Felt 04 pirate black

Fontanel 13 fossil

 Țesături speciale
Special textures

Specificații tehnice

100% Polyester

142 cm – 55

impermeabil
water repellant

Tehnical specification

Compoziție
Composition

Lățime
Width

Proprietăți speciale
Special properties

Întreținere
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Soft Touch

P30

Cod material & culoare
Sample of materials

→



Fontanel 35 seal brown

Fur 19 string

Glove 39 legion

Fontanel 42 zinfandel

Fur 22 snow white

Glove 43 aztec

Fur 01 night

Glove 07 raven

Massage 10 wild dove

Specificații tehnice

100% Polyester

142 cm – 55

impermeabil
water repellant

Tehnical specification

Compoziție
Composition

Lățime
Width

Proprietăți speciale
Special properties

Întreținere
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Soft Touch

P30

Cod material & culoare
Sample of materials

→

 Țesături speciale
Special textures



Massage 16 cobblestone

Pat 05 phantom

Pat 29 major

Massage 32 java

Pat 14 brindle

Pat 36 bracken

Massage 37 atlantic

Pat 18 flint

Smoothie 06 jet set

Specificații tehnice

100% Polyester

142 cm – 55

impermeabil
water repellant

Tehnical specification

Compoziție
Composition

Lățime
Width

Proprietăți speciale
Special properties

Întreținere
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Soft Touch

P30

Cod material & culoare
Sample of materials

→

 Țesături speciale
Special textures



Smoothie 12 paloma

Soft serve 15 Mist

Soft serve 44 Latte

Smoothie 23 marshmallow

Soft serve 24 Albin

Soft spot 21 White Sand

Smoothie 41 vineyard

Soft serve 33 Demitasse

Soft spot 30 Wren

Specificații tehnice

100% Polyester

142 cm – 55

impermeabil
water repellant

Tehnical specification

Compoziție
Composition

Lățime
Width

Proprietăți speciale
Special properties

Întreținere
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Soft Touch

P30

Cod material & culoare
Sample of materials

→

 Țesături speciale
Special textures



Tap 03 caviar

Tickle 20 moonstruck

Tinkle 40 fig

Tap 08 beluga

Tickle 27 foamTickle 25 angora

Tap 31 black coffee

Tinkle 28 canteen

Specificații tehnice

100% Polyester

142 cm – 55

impermeabil
water repellant

Tehnical specification

Compoziție
Composition

Lățime
Width

Proprietăți speciale
Special properties

Întreținere
Cleaning

* Poate să existe o diferență ușoară de nuanță între loturile 
materialelor de producție.

* Colour shades may slighly vary from dye-lot to dye-lot.

Soft Touch

P30

Cod material & culoare
Sample of materials

 Țesături speciale
Special textures



Întreținere Cleaning

Întreținere
Cleaning

Materialele sunt cu titlul de prezentare. Pot să existe ușoare diferențe de nuanță 
influențate de dispozitivul media de pe care acest document este vizualizat.

a nu se curăța chimic
do not dry clean

se poate spăla la 30°C
washable at 30 degrees

se poate spăla la 40°C
washable at 40 degrees

nu spălați
do not wash

permite curățare chimică profesională
professional dry cleaning

nu stoarceți
do not squeeze

călcare la temperaturi scăzute
iron, low

nu utilizați înălbitori
do not use bleach

uscare în poziție orizontală
drying in the horizontal position

a se feri de razele directe ale soarelui
keep away from direct sun

călcare la temperaturi medii
iron, medium

spălare manuală
it can be washed by hand

permite curățarea chimică
dry clean
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