


Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

100

22 24 26 28 45 80

87 91 95

12 23 25 27 34 52 72

81 90 94 96

95 90 23

96 22 100

34 27 52

8726

INARI 1. grupa cenowa •  1st price group



www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

1

1. grupa cenowa •  1st price group

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

the sample is provided as a guide only. 
therefore an exact match can not be guaranteed.

skład / composition
100% pp

waga / weight
260 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
en1021-1

test Martindale’a / Martindale test
49 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
114,6 N / 84,3 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1321 N / 1077 N

odporność na światło / light resistance
>5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
–

pilling / pilling resistance
4

INARI 
INARI



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

01 08 23 28 41 63

81 85 92 95

05 16 26 37 61 72 79

83 90 94 96

72 61 83

63 37 79

05 81 85

4190

MalMo new 1. grupa cenowa •  1st price group



1. grupa cenowa •  1st price group

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

the sample is provided as a guide only. 
therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

1

skład / composition
100% peS

waga / weight
220 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1 

test Martindale’a / Martindale test
30 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
99,8 N / 100,4 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1375 N / 1216 N

odporność na światło / light resistance
4-5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
–

pilling / pilling resistance
5

MalMo 
new

MalMo new



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

06 20 37 48 59 79

87 96 99

11 36 39 56 63 83 85

90 97

96 97 99

11 20 90

39 37 87

6383

fANcy 1. grupa cenowa •  1st price group



1. grupa cenowa •  1st price group

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

the sample is provided as a guide only. 
therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

1

skład / composition
100% peS

waga / weight
260 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale’a / Martindale test
>100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
59,4 N / 87,0 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
553 N / 507N

odporność na światło / light resistance
3-4

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
SMarT by daviS

pilling / pilling resistance
5

fANcy 
fANcy

water repellent



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

15 22 24 27 37 48

60 80 90 95 100

21 23 25 28 38 55 56

65 85 91 96

958528

56 38 37

22 24 48

5596

etna 1. grupa cenowa •  1st price group



1. grupa cenowa •  1st price group

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

the sample is provided as a guide only. 
therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

1

skład / composition
100% peS

waga / weight
330 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale’a / Martindale test
> 83 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
154,2 N / 112,3N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1902 N / 1513 N

odporność na światło / light resistance
5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
–

pilling / pilling resistance
4

etna 
etna



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

01
light beige

03
sand

05
brown

07
orange

09
aubergine

11
yellow

14
grey

16
black

18 20 22

02
beige

04
taupe

06
chocolate

08
red

10
violet

12
turquoise

13
navy blue

15
anthracite

17 19 21

01 light beige 06 chocolate 16 black

09 aubergine 12 turquoise 11 yellow

13 navy blue 22 21

07 orange18

Milton new 1. grupa cenowa •  1st price group



Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. 
Therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

1

1. grupa cenowa •  1st price group

skład / composition
97% PES, 3% NY

waga / weight
300 g/m² 

normy przeciwpożarowe / flame retardant
BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette)

test Martindale’a / Martindale test
90 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet > 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
160 N / 49 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1000 N / 840 N

odporność na światło / light resistance
4

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
Magic hoMe

pilling / pilling resistance
5

Milton 
new

Milton new
UtrUDnione wCHŁanianie pŁYnÓw

IMPROVED LIQUID ABSORPTION

trUDnopalne

FIRE RESISTANT



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

04
cappucino

02
creme

05
taupe

07
choco

09
red

11
fuchsia

14
mint

16
graphit

01
white

03
almond

06
dark 
taupe

08
brown

10 
aubergine

12
turquoise

13
plum

15
platinum

17
black

08 brown 16 graphit 17 black

15 platinum 04 cappucino 06 dark taupe

05 taupe 01 white 07 choco

14 mint02 creme

vienna 1. grupa cenowa •  1st price group



Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. 
Therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

1

vienna

1. grupa cenowa •  1st price group

Łatwe CZYSZCZenie woDĄ

EASY WATER CLEANING

UtrUDnione wCHŁanianie pŁYnÓw

IMPROVED LIQUID ABSORPTION

trUDnopalne

FIRE RESISTANT

skład / composition
65% PU, 21% PES, 14% CO

waga / weight
480 g/m² ± 10 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
CIGARETTE TEST-PN-EN 1021-1:2014-12

test Martindale’a / Martindale test
> 50 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4 / na mokro/wet > 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
osnowa/warp > 25 N / wątek/weft > 25 n

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
osnowa/warp > 350 N / wątek/weft > 350 N

odporność na światło / light resistance
> 4

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
Magic hoMe

pilling / pilling resistance
–

vienna 

ekoSkÓra

ARTIFICIAL LEAThER



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

104 114 13 05 08 112

144 18 21 214 252 313

387

01

503

38

514

51

56

61

603

68

64

11 12 03 07 105 131 #00

161 187 213 250 311 324 #00

395

15

510

50

52

59

602

65

62

69

66 #00

503 395 510

21 313 15

250 252 114

65311

MYStiC 2. grupa cenowa •  2nd price group



Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. 
Therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

2. grupa cenowa •  2nd price group

2

MYStiC
skład / composition
100% peS

waga / weight
450 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
–

test Martindale’a / Martindale test
> 200.000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
600 N / 600 N

odporność na światło / light resistance
4-5 

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
aqua clean
Safe fronT

pilling / pilling resistance
5

MYStiC 

Dopuszczalne są różnice 
kolorystyczne między 
poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi.

color differences between 
individual production 
batches are allowed.



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

102

142 80 109

91 131 145

102 164 163

15876

DaYtona 2. grupa cenowa •  2nd price group

109 131 138 142 146

156 158 164 183 60 77

81 91

108 110 137 139 145 152 155

157 163 165 49 76 78 80

86 98



Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. 
Therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

2

2. grupa cenowa •  2nd price group

DaYtona
skład / composition
51% PES, 38% AC, 11% PA

waga / weight
395 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
en 1021 1-2
BS 5852 0-1
iMo

odporność na drapanie / scratch resistance
> 20 N / > 3 daN

test Martindale’a / Martindale test
> 200.000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
> 350N

odporność na światło / light resistance
6

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
aqua clean exTreMe
Safe fronT
peT friendly

pilling / pilling resistance
5

DaYtona 

Dopuszczalne są różnice 
kolorystyczne między 
poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi.

color differences between 
individual production 
batches are allowed.



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

907 128 121

118 129 111

108 117 125

901115

norDiC 2. grupa cenowa •  2nd price group

101 108 113 115 117 125

128 130 132 907 909

104 111 114 116 118 121 127

129 131 904 901



Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. 
Therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

2

2. grupa cenowa •  2nd price group

norDiC
skład / composition
50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

waga / weight
410 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021 1-2, BS5852 0-1, IMO

odpornosc na drapanie / scratch resistance
> 20 n / > 3 dan

test Martindale’a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
20 N (BS 4303)>3

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
350

odporność na światło / light resistance
6

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
aqua clean exTreMe
Safe fronT
peT friendly

pilling / pilling resistance
5

norDiC 

Dopuszczalne są różnice 
kolorystyczne między 
poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi.

color differences between 
individual production 
batches are allowed.



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

1 11 13 15 17 19

21 23 25 27 4 6

9

10 12 14 16 18 2 20

22 24 26 3 5 7 8

20 25 27

16 9 18

4 2 6

128

giove 2. grupa cenowa •  2nd price group



Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. 
Therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

skład / composition
100% pl

waga / weight
385 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale’a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4-5 / na mokro/wet > 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
–

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
–

odporność na światło / light resistance
4/5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
zero SpoT SySTeM

pilling / pilling resistance
4/5

giove 

2

2. grupa cenowa •  2nd price group

giove tkanina ŁatwoCZYSZCZĄCa

EASY CLEAN FABRIC



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

01 105 13 14 213 245

28 321 355 50 514 59

68 81

08 11 131 156 242 248 271

300 324 451 503 515 62 65

80 82

62 28 105

213 300 271

324 451 503

6881

bellagio 2. grupa cenowa •  2nd price group



Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. 
Therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

2

2. grupa cenowa •  2nd price group

bellagio
skład / composition
100% peS

waga / weight
404,06 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
–

test Martindale’a / Martindale test
>100.000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
–

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
–

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1310 N / 1356 N

odporność na światło / light resistance
–

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
aqua clean
Safe fronT

pilling / pilling resistance
5

bellagio 

Dopuszczalne są różnice 
kolorystyczne między 
poszczególnymi partiami 
produkcyjnymi.

color differences between 
individual production 
batches are allowed.



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

1 11 13 15 17 19

21 23 4 6 8

10 12 14 16 18 2 20

22 3 5 7 9

22 4 16

11 12 3

7 8 9

1514

CaCtUS 2. grupa cenowa •  2nd price group



Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. 
Therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

skład / composition
100% pl

waga / weight
450 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1 

test Martindale’a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4 / na mokro/wet > 3-4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
–

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
–

odporność na światło / light resistance
4

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
zero SpoT SySTeM

pilling / pilling resistance
4/5

CaCtUS 

2

2. grupa cenowa •  2nd price group

CaCtUS tkanina ŁatwoCZYSZCZĄCa

EASY CLEAN FABRIC



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

69
arctic

58
autumn

17
biscuit

29
calico

25
chestnut

16
cloud

18
emerald

20
fuchsia

46
haze

49
icicle

38
irys

42
jade

45
mist

03
silver

37
navy

41
sorbet

23
onyx

15
terracota

57
pelican

34
vino

04
pewter

33
rust

36
aubergine

43
basil

35
burgundy

21
cameo

08
chinchilla

22
dust

12
eggplant

28
fire

02
grey

39
hyacinth

14
indigo

26
ivory

24
lichen

32
linen

63
mustard

47
slate

31
olive

48
storm

40
orchid

30
turquoise

44
petrol

27
woodbine

19
plum

64
seagrass

62
sienna

58 autumn 63 mustard 49 icicle

17 biscuit 43 basil 08 chinchilla

48 storm 34 vino 41 sorbet

45 mist04 pewter

weŁna / wool 3. GRUPA CENOwA •  3rd price group



Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. 
Therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

WEŁNA / wool
skład / composition
70% wO 25% PA 5% AF

waga / weight
327 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1, EN 1021/2, BS 5852 0, BS 5852 1

test Martindale’a / Martindale test
100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
43 N / 28.9 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
511 N / 301 N

odporność na światło / light resistance
4-5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
–

pilling / pilling resistance
5

wool

3

3. GRUPA CENOwA •  3rd price group

wYproDUkowano, wYkorZYStUJĄC 
weŁnianĄ prZeDZĘ  Z reCYklingU

MANUFACTURED WITh RECYCLED YARN



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

1 11 13

15

3 5 8 10 12

14

2 4 6 7 9

14 5 4

9 3 8

13 10 7

1511

giraSole 4. grupa cenowa •  4th price group



Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. 
Therefore an exact match can not be guaranteed.

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.

Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, POLSKA

tel.: +48 33 497 24 00, jasienica@paged.pl

pagedmeble.pl/vademecum

Edycja 1 / 2022

skład / composition
100% co

waga / weight
695 g/m2

normy przeciwpożarowe / flame retardant
–

test Martindale’a / Martindale test
40 000 cykli

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4-5 / na mokro/wet > 4-5

odporność na światło / light resistance
4/5

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
liquid proTecTion SySTeM

pilling / pilling resistance
4/5

giraSole 

4

4. grupa cenowa •  4th price group

giraSole tkanina Z UtrUDnionYM 
wCHŁanianieM pŁYnÓw

FABRIC WITh DIFFICULT LIQUID 
ABSORPTION



Pełna paleta producenta  / Manufacturer’s complete offer

aigue 
marine 
012

anthracite
02

blanc
19

capuccino
038

chocolate
01

dune 
23

granny 
52

lavande
09

mastic
13

mirabelle
21

myrtille
45

petrole
060

quetsche
07

souris
04

terre
48

tomette
14

vert
006

amande
20

begonia
46

cafe
49

chataigne 
003

citrouille 
15

endive
032

glacier 
059

groseille
26

lilas 
08

menthe
042

morgan
16

nuit 
11

pierre
50

pivoine
25

seigle
27

taupe
43

tomate
44

turquoise
47

citrouille 15 dune 23 morgan 16

seigle 27 cafe 49 mastic 13

anthracite 02 pierre 50 blanc 19

mirabelle 21chocolate 01

ginkgo 4. grupa cenowa •  4th price group



Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. 
Therefore an exact match can not be guaranteed.
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skład / composition
85 % PVC, 15 % CO

waga / weight
830 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
M1 (NFP 92503),  AM 18, BS 5852 crib 5,
B5 (DIN 4102), EN 1021.1-2-3, EN 13501-1
IMO A652, JAR 25 / FAR 25.853, CATB 117

test Martindale’a / Martindale test
150 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 4 / na mokro/wet > 4-5

odporność na światło / light resistance
> 6

specjalne właściwości tkaniny 
/ special fabric properties
–

pilling / pilling resistance
–

ginkgo 

4. grupa cenowa •  4th price group

ginkgo

tkanina wolna oD ftalanÓw
phthalate-free fabric

CertYfikat iMo  
(MogĄ bYć StoSowane na ŁoDZiaCH)

ekoSkÓra

ARTIFICIAL LEAThER

IMO CERTIFICATE  
(can be used on yachts)

CertYfikat SanitiZeD (Może bYć 
StoSowanY w obiektaCH MeDYCZnYCH)

SANITIzED CERTIFICATE  
(can be used in Medical facilities)



djerba bruin nero

choco bianco ivory

pure white sand mocca

creamantracite

HerMeS skóry / natural leather 4. grupa cenowa •  4th price group



Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, 
nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. 
Therefore an exact match can not be guaranteed.
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skład / composition
Corrected leather (Madras)

grubość / thickness
0.9/1.1 mm

rozmiar płata / hide size
4.8 – 5.3 m²

HerMeS 

4

4. grupa cenowa •  4th price group

HerMeS skóry / natural leather


