
V ponudbi imamo pestro izbiro tkanin in usnja, ki so uvrščeni v različne cenovne razrede. V 
nadaljevanju predstavljamo razlike po cenovnih razredih, da se boste lažje odločili, katera 
tkanina ali usnje sta za vas najbolj primerna. 

Tkanina A
Cenovno najbolj ugodna tkanina, ampak še vedno dovolj vzdržljiva za normalno rabo v zaseb-
nih prostorih in javnih prostorih z manjšo frekvenco. Večina tkanin v tem razredu je narejena iz 
sintetičnih vlaken, kot sta poliester in polipropilen, nekatere imajo tudi manjši delež bombaža. 
Več kot polovica tkanin v tem razredu ima vodoodbojno zaščito. Pričakovana življenjska doba 
tkanine je 5–10 let.* 

Garancija: 1–2 leti (odvisno od artikla oz. dobavitelja)

Tkanina B
Tkanine so primerne za normalno rabo v zasebnih prostorih in javnih prostorih z manjšo 
frekvenco. Tkanina je večinoma sestavljena iz sintetičnih vlaken, kot so poliester, polipropilen 
ali akril, lahko pa je tudi v kombinaciji z naravnimi materiali, kot sta bombaž in lan. Nekatere 
tkanine so iz 100-odstotnega bombaža. Več kot polovica tkanin v tem razredu ima vodoodbo-
jno ali aquaclean zaščito. Pričakovana življenjska doba tkanine je 5–10 let.*

Garancija: 1–5 let (odvisno od artikla oz. dobavitelja)

Tkanina C
Večina tkanin v tem razredu ima aquaclean zaščito. To pomeni, da je zaščiteno vsako vlakno 
v tkanini, kar preprečuje prijemanje umazanije. Posledično je čiščenje enostavno, zadostuje 
samo voda. Tkanina je primerna za normalno do intenzivno rabo v zasebnih prostorih in javnih 
prostorih s srednjo frekvenco. Večinoma je sestavljena iz sintetičnih vlaken, kot so poliester, 
polipropilen ali akril, lahko pa je tudi v kombinaciji z naravnimi materiali, kot so bombaž, lan 
ali volna. Pričakovana življenjska doba tkanine je 10–15 let.*

Garancija: 1–5 let (odvisno od artikla oz. dobavitelja)

Tkanina D
Tkanine so primerne za normalno do intenzivno rabo v zasebnih prostorih in javnih prostornih 
s srednjo do visoko frekvenco. Bolj pogoste so tiste, ki imajo v sestavi naravna vlakna, kot so 
lan, volna
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in bombaž, in sicer v 100-odstotni sestavi ali kombinaciji s sintetičnimi materiali. Nekatere 
tkanine imajo vodo odbojno ali aquaclean zaščito. Pričakovana življenjska doba tkanine je 
10–20 let.*

Garancija: 1–5 let (odvisno od artikla oz. dobavitelja)

Tkanine E in F
Tkanine E in F so primerne za intenzivno rabo v zasebnih prostorih in javnih prostornih z vi-
soko frekvenco. Pretežno volnene tkanine (70–100 % volne) so najboljše za uporabo pri oblaz-
injenem pohištvu. Volnene tkanine ne potrebujejo dodatne zaščite, ker so vlakna že naravno 
zaščitena. Volna je naravni regulator temperature, je antistatična in dimenzijsko stabilna. 
Pričakovana življenjska doba takšne tkanine je 20–40 let.* 

Garancija: 5–10 let (odvisno od artikla oz. dobavitelja)

Usnje H
Zaščiteno usnje srednjega cenovnega razreda je namenjeno uporabi v zasebnih in javnih pros-
torih. Zaščiteno pomeni, da ne prepušča tekočin oz. umazanije in je enostavno za vzdrževanje. 
Taka vrsta usnja je najbolj široko uporabljena v pohištveni industriji. Površina usnja ima lahko 
naravno, gladko ali prešano/odtisnjeno strukturo. Naravne napake so lahko zakrite ali rahlo 
vidne. Pričakovana življenjska doba usnja je 10–20 let.*

Garancija: 1–5 let (odvisno od artikla oz. dobavitelja)

Usnje I
Anilinsko in polanilinsko usnje je primerno za uporabo v zasebnih in javnih prostorih. Anilin-
sko usnje je nezaščiteno, s čimer ohranja naraven in topel otip. Potenje na tem usnju je manj 
izrazito kot pri zaščitenem. Vidne so vse naravne napake usnja, kar mu daje karakter, pa tudi 
vse mehanske poškodbe, vendar usnje z uporabo dobi patino, ki mu daje žlahten naravni 
videz in zaradi česar so nekatere napake povsem nemoteče. Poznavalci pravijo, da je to edino 
pravo usnje. Polanilinsko usnje je kompromis anilinskega in zaščitenega usnja, ker je delno 
zaščiteno. Ima strukturo in mehak otip anilinskega usnja, površina pa je delno zaščitena za 
lažje vzdrževanje. Pričakovana življenjska doba usnja je 20–50 let.*

Garancija: 1–5 let (odvisno od artikla oz. dobavitelja)

*Pričakovana življenjska doba je podana glede na naše izkušnje in je odvisna od vrste, pogostosti in načina 
uporabe. Redno vzdrževanje, optimalna zračna vlažnost in optimalna naravna svetloba v prostoru predstavljajo 
pomembne dejavnike pri življenjski dobi opisanih materialov. 

*Garancijska doba se razlikuje glede na različne dobavitelje materialov.
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