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Kolory i rodzaje tapicerek: 

I Grupa Cenowa 

Tapicerka EVO 

 

Skład: 100 % poliester 

Gramatura: 320 g/m2 

Atesty: 

odporność na ścieranie - 180 000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2) 

odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2) 

trudnozapalność- papieros (BS EN 1021-1) i zapałka (BS EN 1021-2) 

odporność na światło - 5-6 (EN ISO 105-B02) 

oznaczeni formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1) 

odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne-5 (PN-EN ISO 105-X-05) 

odporność barwy na działanie potu -5 (PN-EN ISO 105-E04) 

oznaczenie zawartości związków azotowych (PN-EN ISO 14362-1) 

odporność barwy na tarcie -4-5 (PNEN ISO 105-X12) 

odporność na przesunięcie w szwie- 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2) 

odporność barwy na plamienie wodą-5 (BS EN ISO 105 E16) 

pielęgnacja: 

czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycia nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu fluoru 
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czyszczenie mechaniczne : czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą 

 

 

 

Tapicerka NEXT 

 

Skład: 100 % poliester 

Gramatura: 340 g/m2 

Atesty: 

odporność na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2) 

odporność na piling 4-5 (PN-EN ISO 12945-2) 

trudnozapalność- papieros (BS EN 1021-1) 

odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-B02) 

Posiada atest higieniczny 

pielęgnacja: 

czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycia nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu fluoru 

czyszczenie mechaniczne : czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą 

nie moczyć miejscowo 

chronić od bezpośredniego działania słońca 
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odkurzać regularnie w delikatny sposób 

nie należy szorować ani używać twardej szczotki 

nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania 

suszyć w cieniu, z dala od źródeł ciepła 

  

 

 

II Grupa Cenowa 

 Tapicerka MEDLEY 

 

Skład: 100 % poliester 

Gramatura: 364 g/m2 

Atesty: 

odporność na ścieranie - 75 000 cykli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2) 

odporność na piling - 4 (PN-EN ISO 12945-2) 

trudnozapalność- papieros (BS EN 1021-1) i zapałka (BS EN 1021-2) 

odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02) 

pielęgnacja: 
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czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycia nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu fluoru 

czyszczenie mechaniczne : czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą 

nie moczyć miejscowo 

chronić od bezpośredniego działania słońca 

odkurzać regularnie w delikatny sposób 

nie należy szorować ani używać twardej szczotki 

nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania 

suszyć w cieniu, z dala od źródeł ciepła 

 

 

 

Tapicerka SOFTLINE 

 

Skład: 

powłoka - 100 % PU 

nośnik - 100 % bawełna 

Gramatura: >220 g/m2 

Atesty: 

odporność na ścieranie - 50 000 cykli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2) 

trudnozapalność- papieros (BS EN 1021-1) 
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pielęgnacja: 

czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki 

miejsca zabrudzeń pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i 

wytrzeć miękką szmatką 

nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków 

czyszczących zawierających rozpuszczalniki 

Uwaga! Niektóre barwniki do odzieży i barwniki dodatkowe( takie jak te używane w jeansach) 

mogą migrować do jaśniejszych kolorów. Efekt tego zjawiska jest większy przez wilgotność i 

temperaturę, jest on nieodwracalny. Producent nie ponosi za to odpowiedzialności. 

  

 

  

Tapicerka SPRINT: 

 

Skład: 

100 % poliester 

Gramatura: 328 g/m2 

Atesty: 

odporność na ścieranie - 170 000 cykli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2) 

odporność na piling - 4 (PN-EN ISO 12945-2) 
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trudnozapalność- papieros (BS EN 1021-1) i zapałka (BS EN 1021-2) 

odporność na światło - 5 (EN ISO 105-B02) 

pielęgnacja:  

czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycia nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu fluoru 

czyszczenie mechaniczne : czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą 

nie moczyć miejscowo 

chronić od bezpośredniego działania słońca 

odkurzać regularnie w delikatny sposób 

nie należy szorować ani używać twardej szczotki 

nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania 

suszyć w cieniu, z dala od źródeł ciepła 

 

  

 

 Tapicerka VALENCIA 

Skład: 

powłoka: 100% winyl 

nośnik - 100% poliester Hi-Loft 
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Gramatura: 650 g/m2 

Atesty: 

odporność na ścieranie >300 000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2) 

trudnozapalność - papieros (BS EN 1021-1) i zapałka (BS EN 1021-2) 

  

odporność na światło - 4-5 (DIN EN ISO 105-B02) 

odporność na bakterie 

urynoodporność, antystatyczność 

  

posiada winylową powłokę ochronną PERMABLOK3 która jest skuteczną barierą przed 

problemami spotykanymi w służbie zdrowia i hotelach - drobnoustrojami chorobotwórczymi, 

ścieraniem i zabrudzeniami. Powłoka jest niewidoczna a zapewnia ochronę. 

pielęgnacja: 

czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki 

miejsca zabrudzeń pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i 

wytrzeć miękką szmatką 

nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków 

czyszczących zawierających rozpuszczalniki 

Uwaga! Niektóre barwniki do odzieży i barwniki dodatkowe( takie jak te używane w jeansach) 

mogą migrować do jaśniejszych kolorów. Efekt tego zjawiska jest większy przez wilgotność i 

temperaturę, jest on nieodwracalny. Producent nie ponosi za to odpowiedzialności. 
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 Tapicerka XTREME 

 

Skład: 100 % Poliester z recyklingu, trudnopalny 

Gramatura: 310 g/m2 

Atesty: 

odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale'a ( EN ISO 12947-2) 

odporność na piling - 5 (EN ISO 12945-2) 

trudnozapalność (DIN 4102:B1): papieros (EN ISO 1021-1) i zapałka (BS EN ISO 1021-2) 

odporność na światło - 6 ( EN ISO 105-B02) 

  

 

 

III Grupa Cenowa 
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Tapicerka Revive 

Skład: 

 

100% poliester z recyklingu, trudnopalny 

 

Gramatura: 300 g/m2 

 

Atesty: 

odporność na ścieranie - 60 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2) 

odporność na piling 4-5 (DS-EN ISO 12945-2) 

trudnozapalność- papieros (BS EN 1021-1) i zapałka (EN 1021-2) 

trudnozapalność (DIN 4102:B1) 

  

odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02) 

pielęgnacja: 

czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycia nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu fluoru 

czyszczenie mechaniczne : czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą 

nie moczyć miejscowo 

chronić od bezpośredniego działania słońca 

odkurzać regularnie w delikatny sposób 

nie należy szorować ani używać twardej szczotki 

nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania 

suszyć w cieniu, z dala od źródeł ciepła 
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 Tapicerka SELECT 

Skład: 

85% Wełna 

15% poliamid 

Gramatura: 365 g/m2 

Atesty: 

odporność na ścieranie - 200 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2) 

odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2) 

trudnozapalność (BS 5852) - papieros (BS EN 1021-1) i zapałka (BS EN 1021-2) 

odporność na światło - 5-8 (EN ISO 105-B02) 

pielęgnacja: 

odkurzać regularnie 

używać środków do czyszczenia na sucho 

nie chlorować 
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 Tapicerka SEMI 

Skład: 

85% Wełna 

15% poliamid 

Gramatura: 330 g/m2 

Atesty: 

odporność na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2) 

odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2) 

trudnozapalność  - papieros ( EN 1021-1) 

odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02) 

pielęgnacja: 

odkurzać regularnie 

używać środków do czyszczenia na sucho 

nie chlorować 
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Tapicerka STEP 

 

Skład: 

100% Trevira CS 

Gramatura: 336 g/m2 

Atesty: 

odporność na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2) 

odporność na piling-5 (EN ISO 12945-2) 

trudnozapalność (BS 4765852, Crib 5, DIN 4102:B1) - papieros (BS EN 1021-1) i zapałka (BS EN 

1021-2) 

odporność na światło - 7 (EN ISO 105-B02) 

pielęgnacja: 

usuwanie plam- po wyschnięciu plamy wszelkie pozostałości trzeba zetrzeć ręcznie lub 

pędzelkiem, odkurzyć odkurzaczem i oczyścić za pomocą neutralnego środka czyszczącego, 

ewentualnie wody z mydłem. Ważne aby spłukać czystą wodą. 

czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycia nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu fluoru 



 

 

Dzięki oferowanym przez nas produktom stworzysz zdrowe oraz komfortowe miejsce 

pracy, zabawy i nauki dla Ciebie i Twojej rodziny. Zapraszamy na 

www.ergopoint.com.pl 

 

Strona 13 z 17 

 

 

  

Tapicerka SYNERGY: 

 

Skład: 

95% Wełna 

5% poliamid 

Gramatura: 400 g/m2 

Atesty: 

odporność na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a ( EN ISO 12947-2) 

odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2) 

trudnozapalność - papieros (BS EN 1021-1) i zapałka (BS EN 1021-2) 

odporność na światło - 5 (EN ISO 105-B02) 

W związku z tym, że tkanina Synergy składa się 95% z włókien naturalnych, każda jej partia 

wykazuje różnice w odcieniu, co może skutkować przy domawianiu produktów w odrębnych 

zamówieniach. Ponadto posiada ona tendencje do mechacenia się. 

pielęgnacja: 

odkurzać regularnie 

używać środków do czyszczenia na sucho 

nie chlorować 
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Rodzaje siatki na oparciu Rythm lub Runner 

Siatka Rhythm 

 

Skład: 100% poliester 

 

Odporność na ścieranie: 70 000 cykli Martindale'a 

 

odporność na piling 5 (EN ISO 12945-2) 

 

odporność na światło 5-7 (EN ISO 105-B02) 

 

Certyfikat 

Oeko-Tex Standard 100 

 

Trudnopalność: BS EN 1021 (Cig. & Match); BS 7176 Medium Hazard;BS 5852 Crib 5; 

DIN 4102 B1; CA TB 117-2013 

 

Oporność na tarcie: mokre i suche: 4-5 

 

 

Siatka Runner 

 

Skład: 80 % poliester, 20% poliester z recyklingu poużytkowego 

 

Odporność na ścieranie: 70 000 cykli Martindale'a 

 

odporność na piling 5 (EN ISO 12945-2) 
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odporność na światło 5-7 (EN ISO 105-B02) 

 

 

Certyfikat 

EU Ecolabe; Oeko-Tex Standard 100; Cradle to Cradle 

 

Trudnopalność: BS EN 1021 (Cig. & Match); UNI 9175 (Class 1IM); CA TB 117-2013 

 

Oporność na tarcie: mokre i suche: 4-5 

Kolory wykończeń mogą być inne od rzeczywistych. Różnice mogą być spowodowane 

przez różnice w ustawieniach monitora 

  

 

 

IV Grupa Cenowa 

SKÓRA 
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Grubość: 0,8-1,0 mm (+/- 15%) 

Skóra jako surowiec naturalny może posiadać zadrapania, blizny, różnice faktur i odcieni co nie 

obniża jej jakości 

Atesty 

trudnozapalność: papieros (EN 1021-1); zapałka (EN 1021-2) 

odporność na światło - 5 (EN ISO 105-B02) 

odporność barwy na tarcie - 4-5 (EN ISO 105-X12) 

Pielęgnacja: 

Należy czyścić i konserwować specjalnymi środkami przeznaczonymi do skóry 

 

  

 

V Grupa Cenowa 

SKÓRA PREMIUM 

Grubość: 1,0-1,2 mm 

Skóra jako surowiec naturalny może posiadać zadrapania, blizny, różnice faktur i odcieni co nie 

obniża jej jakości 

Atesty 

odporność na rozdzieranie: >20 N/mm (DIN 53329) 

odporność barwy na tarcie: >4 (DIN EN ISO 11640) 
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adhezja powierzchni: 1,5 N/cm (IUF 470) 

odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02) 

odporność na zgniatanie: 20 000(DIN 53351) 

trudnopalność (DIN EN 1021 Part I + II) 

Pielęgnacja: 

Należy czyścić i konserwować specjalnymi środkami przeznaczonymi do skóry 

  

 

 


