Era -kangas
Era -kangas on hienosyinen, kaksisävyinen polyesterikangas, jolla on hyvät verhoiltavuusominaisuudet.
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Materiaali: 100 % Polyesteri. Valmistuksessa ei ole käytetty metallia sisältäviä väriaineita.
Nyppyyntyminen: 5 (EN ISO 12945-2)
Hankauksenkesto: 100.000 Martindalea (BS EN ISO 12947-2)
Värien valonkesto: 6-7 (ISO 105 - B02)
Värien hankauksenkesto: 4/4 (EN ISO 105x12 (wet/dry))
Paloturvallisuus mm. seuraavien standardien mukainen: EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (match), BS 7176
(Low Hazard)
Toimittaja: Camira Fabrics
Valmistusmaa: EU
Materiaalien ympäristöominaisuudet: OEKO-TEX® Standard 100-sertifioinnin mukainen
Tyypillisimmät käyttöympäristöt: Toimistot ja oppimisympäristöt, julkiset tilat sekä kotitaloudet
Puhdistaminen: Irtopäälliset voidaan pestä 60 asteessa. Säännöllinen imurointi. Tarvittaessa päällinen
voidaan pyyhkiä kostealla liinalla. Puhdistukseen voi käyttää myös tekstiilishampoota.
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Select -keinonahka
Select on ftalaatiton keinonahka, joka muistuttaa hyvin paljon aitoa nahkaa pehmeydeltään ja kuvioinniltaan. Selectmalliston keinonahat ovat monikäyttöisiä, ja niillä on hyvät ominaisuudet – ne ovat muun muassa vedenpitävä,
pyyhittävä, kulutusta ja tulta kestäviä.
Select -keinonahassa on Silvosan-käsittely. Sen teho perustuu hopeaioneihin, jotka ovat luonnollisia antimikrobeja
bakteereita ja viruksia vastaan. Silvosanin on todistettu tehoavan mm. MRSA, e-coli-, clostridium difficile-, salmonella-,
legionella- ja pseudomonas-bakteereihin.
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Materiaali: 79 % PVC, 21 % puuvilla
Hankauksenkesto: 100.000 Martindalea (ISO 5470-2)
o Kuivahankaus ≥ 4-5 (ISO 105-X12)
o Märkähankaus ≥ 4-5 (ISO 105-X12)
Värien valonkesto: ≥ 6 (ISO 105 - B02)
Paksuus: 1,37 mm
Paloluokat: CAL 117, CAL113, CRIB 5, EN 1021-1 & 2, FAR 25/853, IMO RES., NF P 92-503, UFAC 1
Toimittaja: Nevotex
Valmistusmaa: EU
Materiaalien ympäristöominaisuudet: OEKO-TEX® Standard 100-sertifioinnin mukainen
Tyypillisimmät käyttöympäristöt: julkiset tilat, toimistoympäristöt sekä kotitaloudet
Puhdistaminen: Puhdista haalealla, ph-neutraalilla saippuavedellä ja mikrokuituliinalla tai pehmeällä harjalla.
Pyyhi kuivaksi kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai kemiallisia puhdistusaineita. Mahdolliset muste-, viini-,
kahvi-, öljy-, rasva- ja väripigmentit on poistettava tekstiileistä välittömästi.
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Lambada -nahka
Lambada on kestävä ja helppohoitoinen aito nahka, joka soveltuu käytettäväksi monipuolisesti erilaisissa
ympäristöissä. Sitä käytetään mm. huonekalu-, auto- ja veneteollisuudessa.
Lambada on pehmeä ja miellyttävän tuntuinen nahka, jossa saattaa esiintyä vähäisessä määrin arpia tai
jälkiä esim. palovammoista. Nämä eivät ole virheitä, vaan ne toimivat todisteena nahan aitoudesta.
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Materiaali: Aito nahka
Hankauksen/murtumisenkesto: 50.000 toistoa (EN ISO 5402)
o Kuivahankaus ≥ 4 (ISO 11640 (500))
o Märkähankaus ≥ 4 (ISO 11640 (80))
Värien valonkesto: ≥ 5 (ISO 105 - B02)
Paksuus: 0,8 – 1,0 mm
Paloluokat: BS 5852, EN 1021-1 & 2: 2006, IMO A RES 652
Toimittaja: Nevotex
Valmistusmaa: EU
Materiaalien ympäristöominaisuudet: OEKO-TEX® Standard 100-sertifioinnin mukainen
Tyypillisimmät käyttöympäristöt: julkiset tilat, toimistoympäristöt sekä kotitaloudet
Puhdistaminen: Voit pyyhkiä nahan kostealla mikrokuituliinalla. Tarvittaessa voit käyttää saippuavesiliuosta,
mutta älä käytä desinfiointiaineita tai hankaavia aineita.
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Silvertex
Permablok3-kokoelman Silvertex vinyylikangas on tyylikäs ja yksinkertainen sekä käyttöominaisuuksiltaan
erinomainen vaihtoehto julkitilaverhoiluun. Himmeästi hohtava mattamainen pinta antaa kankaalle
arvokkaan ilmeen, ja monipuolisesta värikartasta löytyy sekä klassisia että ajankohtaisia sisustusvärejä.
Paloturvallisen Permablok3-kokoelman kaikissa vinyylikankaissa on Permablok3-antibakteeripinnoite.
Pinnoite suojaa kangasta kolmelta suurimmalta terveydenhuollon ja sairaalaympäristön ongelmalta:
bakteereilta, lialta ja kulutukselta. Tämän Permablok3 viimeistelyn ansiosta Silvertex soveltuu erinomaisesti
erittäin vaativiin olosuhteisiin kuten vanhainkoteihin, sairaaloihin ja muihin hoivaympäristöihin sekä
pikaruokala- ja ravintolasisustuksiin. Permablok3 vinyylikankaat ovat veden- ja pakkasenkestäviä ja niissä
on erinomainen värin valokesto.
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Materiaali: 100 % Vinyl, taustakangas 100 % PES Hi-Loft²™
Hankauksenkesto: 300.000 Martindalea
Värien valonkesto: 7/8
Paloluokat: EN 1021-1+2, (SL1), IMO A652(16)
Toimittaja: Studio Lauritzon´s
Valmistusmaa: EU
Tyypillisimmät käyttöympäristöt: Julkiset tilat, sairaalat sekä hoiva- ja ravintolaympäristöt
Puhdistaminen: Voit pyyhkiä nahan kostealla mikrokuituliinalla. Tarvittaessa voit käyttää saippuavesiliuosta,
mutta älä käytä desinfiointiaineita tai hankaavia aineita. Vinyyli tulisi puhdistaa säännöllisesti kausittain, jotta
sen pinta säilyy hyvänä. Säännöllisellä puhdistuksella estät lian ja epäpuhtauksien kertymisen.
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