eco lână

eco lână

L 83 - Turcoaz
Eco Lâna este un material textil realizat 100 % din fibre de poliester care imită fidel lâna
naturală. În comparație cu lâna naturală, Eco lâna este mult mai rezistentă, nu are
miros, nu se strânge la apă și cel mai important: nu provoacă mâncărimi sau reacții
alergice.
Lâna este un material tot mai des utilizat pe scaunele din sălile de așteptare sau din spațiile
de relaxare. Designerii se folosesc de acest material pentru a oferi spațiilor naturalețe și
spontenaitate. Cu scopul de a impresiona, cel mai des sunt folosite combinații de două
nuanțe de lână pe aceeași piesă de mobilier: o nuanță neutră cum ar fi Gri (L91) combinată
cu Turcoaz (L83)/Verde Închis (L36)/Altă culoare mai accentuată.
Pentru un interior mai feminin recomadăm folosirea nuanței de lână roz sau mov. Un spațiu
mai natural și mai calm este obținut prin utilizarea lânei de culoare verde. Persoanele
care preferă spații mai energice folosesc adesea lâna de culoare roșu aprins.
Colecția este compusă din 12 nuanțe, selectate special pentru a oferi o bază la crearea
unor experiențe de design și efecte unice în orice spațiu animat cu scaunele Antares.
Spații destinate: spații de relaxare, săli de conferințe, acasă, salone de lux, recepții.
Rezistența la abraziune: 100,000 cicluri Martindale.

L 22 - Bej

L 23 - Cappuccino

L 29 - Maro

L 40 - Galben

L 35 - Verde Fistic

L 36 - Verde Închis

L 60 - Roșu

L 72 - Bordo

L 91 - Gri Deschis

L 97 - Gri Închis

L 75 - Coral

L 83 - Turcoaz

nuanțele de culoare pot apărea diferit în funcție de reglajele monitorului dvs.

eco lână

date tehnice
Test

Unit/Unitate Warp

Weft

Puterea de tracțiune

N

min. 73,8 ISO 13934-2

min. 112,4

Rezistența la abraziune cicluri

min.

Rezistența culorii la
lumină

4 - cat C

Greutate

gr/m2

ISO 105 B02

BS 5852

Unit/Unitate Warp

Rezistența culorii la frecare

Umed - 4/5

Lățime

cm

Compoziția

Unit/Unitate Valoare

Polyester

EN ISO 12947-2

270 +/- 2%

PROTECȚIE LA FOC

Test

100000

Metoda Testului

la cerere

Weft

Metoda Test

A

ISO 105-X12

5000 cicl.

EN ISO12945-2

145 +/- 2
%

100%

Rezistenta la scămoșare

4 - cat B

AZO/DMF

Not Detected

Passed
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