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Jako producent tkanin me-
blowych chcemy, aby nasze 
produkty były ekologiczne, 
bezpieczne, o najwyższych 
standardach jakościowych. 
Dzięki zastosowaniu inno-
wacyjnych technologii 
zapewniamy to wszystko, 
dostarczając na rynek pro-
dukty certyfikowane, przy-
jazne dla środowiska i użyt-
kowników. Od momentu 
założenia marki FABB kon-
sekwentnie rozwijamy ideę 
zrównoważonego rozwoju, 
nienaruszającego równowa-
gi ekologicznej. 
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Tkanina AZAR łączy             
w sobie funkcjonalność 
oraz piękno. Charaktery-
styczny wzór w sposób 
subtelny imituje naturalną 
skórę. Powierzchnia 
tkaniny jest delikatna            
i miękka dzięki czemu 
idealnie wykończy wnę-
trze każdego domu. Znaj-
dzie również zastosowanie 
w meblach używanych w 
pomieszczeniach biuro-
wych- jest wytrzymała         
i trwała. Tkanina AZAR 
posiada pięć naturalnych 
kolorów, dominują: beże, 
brązy oraz szarości.             
W trosce o nasze środowi-
sko jest wolna od szkodli-
wych związków PFC oraz 
posiada certyfikat oeko 
tex.
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Tkanina CORTES jest 
delikatna i miękka dzięki 
czemu idealnie wykończy 
wnętrze każdego domu, 
łączy   w sobie funkcjonal-
ność oraz piękno. Charak-
terystyczny wzór                       
w sposób subtelny imituje 
naturalną skórę. Znajdzie 
również zastosowanie            
w meblach używanych           
w pomieszczeniach biuro-
wych- jest wytrzymała             
i trwała. Tkanina CORTES 
posiada wysoką gramatu-
rę, jest podklejona filcem 
co zapewnia efekt miękko-
ści na meblu. Posiada 
szeroki wachlarz kolory-
styczny, dominują kolory 
natury: beże, brązy oraz 
szarości. W trosce o nasze 
środowisko jest wolna od 
szkodliwych związków 
PFC oraz posiada certyfi-
kat oeko tex.
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Tkanina YUMA łączy                 
w sobie funkcjonalność 
oraz piękno. Charaktery-
styczny wzór w sposób 
subtelny imituje naturalną 
skórę. Powierzchnia 
tkaniny jest delikatna                     
i miękka dzięki czemu 
idealnie wykończy wnę-
trze każdego domu. Znaj-
dzie również zastosowanie 
w meblach używanych       
w pomieszczeniach biuro-
wych- jest wytrzymała              
-i trwała. Tkanina Yuma 
posiada wysoką gramatu-
rę, jest podklejona filcem 
co zapewnia efekt miękko-
ści na meblu. W kolekcji 
dominują kolory natury: 
beże, brązy oraz szarości. 
W trosce o nasze środowi-
sko jest wolna od szkodli-
wych związków PFC oraz 
posiada certyfikat oeko 
tex. 
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Tkanina PAMERO posiada 
charakterystyczny wzór, 
który             w sposób 
subtelny imituje naturalną 
skórę. Łączy w sobie funk-
cjonalność oraz piękno. 
Powierzchnia tkaniny jest 
delikatna i miękka dzięki 
czemu idealnie wykończy 
wnętrze każdego domu. 
Znajdzie również zastoso-
wanie dekoracyjne               
w wykonaniu poduszek 
oraz narzut. W kolekcji 
dominują kolory natury: 
beże, brązy oraz szarości. 
W trosce o nasze środowi-
sko jest wolna od szkodli-
wych związków PFC oraz 
posiada certyfikat oeko 
tex.
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Tkanina TARHE łączy          
w sobie funkcjonalność 
oraz piękno. Charaktery-
styczny wzór                                  
w sposób subtelny imituje 
naturalną skórę. 
Powierzchnia tkaniny jest 
delikatna i miękka dzięki 
czemu idealnie wykończy 
wnętrze każdego domu. 
Znajdzie również zastoso-
wanie w meblach używa-
nych w pomieszczeniach 
biurowych- jest wytrzy-
mała i trwała. Tkanina 
TARHE posiada wysoką 
gramaturę, jest podklejona 
filcem co zapewnia efekt 
miękkości na meblu. 
Kolory w kolekcji są różno-
rodne, co czyni ją jeszcze 
bardziej uniwersalną.             
W trosce        o nasze środo-
wisko jest wolna od szko-
dliwych związków PFC 
oraz posiada certyfikat 
oeko tex. 
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Tkanina WATUSI posiada 
wysoką gramaturę, jest 
podklejona filcem co 
zapewnia efekt miękkości 
na meblu. W kolekcji 
dominują kolory natury: 
beże, brązy oraz szarości. 
Tkanina WATUSI łączy             
w sobie funkcjonalność 
oraz piękno. Charaktery-
styczny wzór w sposób 
subtelny imituje naturalną 
skórę. Powierzchnia 
tkaniny jest delikatna             
i miękka dzięki czemu 
idealnie wykończy wnę-
trze każdego domu. Znaj-
dzie również zastosowanie 
w meblach używanych       
w pomieszczeniach biuro-
wych- jest wytrzymała                    
i trwała.   W trosce                              
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex. 
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Kolekcja Hogan–  tkanina 
imitująca zamsz z delikat-
ną okrywą włókienną, 
dzięki czemu w chwycie 
mamy uczucie bardziej 
miękkiego wyrobu. Ze 
względu na delikatne 
„włosie” zachowuje się 
podobnie jak wyroby ze 
skóry naturalnej, dlatego 
podczas zmiany kierunku 
ułożenia włókien następu-
je powstawanie jaśniej-
szych i ciemniejszych 
smug.  Zastosowany splot 
płócienny, dzięki swojej 
maksymalnie dużej liczbie 
przeplotów nadaje mate-
riałowi możliwie najwyż-
szą stabilność i wytrzyma-
łość. Dodatkowo od spodu 
tkanina została wzmoc-
niona miękkim podkła-
dem, który wzmacnia 
wyrób oraz nadaje dodat-
kowej miękkości i mięsi-
stości.
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Jedną z najczęściej wybie-
ranych obecnie tkanin 
obiciowych są tkaniny  
szenilowe. Zalicza się do 
nich Kolekcja Odin. Posia-
da siedemnaście modnych 
i intrygujących kolorów, 
które sprostają oczekiwa-
niom nawet najbardziej     
wysublimowanych
gustów. Dzięki zastosowa-
niu przędz w różnych 
odcieniach tkanina tworzy 
wzór melanżowy. Cechą 
charakterystyczną jest 
również nieregularna  
powierzchnia dająca 
niepowtarzalny efekt gry 
światła oraz wyjątkowa 
miękkość. Kolekcja Odin 
jest mocna          i  odporna 
na przetarcia a mięsista 
struktura umożliwia 
zastosowanie  jej do wszel-
kiej produkcji mebli.                   
W użytkowaniu  Odin jest 
wyjątkowo praktyczny, 
sam wzór tkaniny powo-
duje, że zabrudzenia są  
prawie niewidoczne. Efekt 
ten zawdzięcza przeplata-
jącym się przędzą szenili, 
które tworzą wrażenie 
trójwymiarowości. 
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Kolekcja THOR zalicza się 
do grupy tkanin szenilo-
wych. Posiada czternaście 
modnych kolorów, które 
sprostają oczekiwaniom 
nawet najbardziej wysu-
blimowanych gustów. 
Dzięki zastosowaniu 
przędz w różnych odcie-
niach tkanina tworzy 
delikatny efekt melanżu. 
Cechą charakterystyczną 
jest również nieregularna 
powierzchnia dająca 
niepowtarzalny efekt gry 
światła oraz wyjątkowa 
miękkość. Kolekcja THOR 
jest mocna     i  odporna na 
przetarcia. W użytkowaniu  
THOR jest wyjątkowo 
praktyczna, sam wzór 
tkaniny powoduje, że 
zabrudzenia są  prawie 
niewidoczne. Efekt ten 
zawdzięcza przeplatają-
cym się przędzą szenili, 
które tworzą wrażenie 
trójwymiarowości.             
W trosce o nasze środowi-
sko jest wolna od szkodli-
wych związków PFC oraz 
posiada certyfikat oeko 
tex.
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Aksamitna i przyjemna     
w dotyku dzianina, która 
dzięki swojej elastyczności 
rozchwytywana jest przez 
producentów mebli tapi-
cerowanych.  Kolekcja 
Bluvel  jest miękka                 
w dotyku a zarazem gęsta, 
materiał delikatnie poły-
skuje w czasie użytkowa-
nia czego zasługą jest 
dłuższy włos . Kolekcja 
Bluvel występuje w 23 
modnych kolorach, od 
głębokich granatów                   
i zieleni po soczyste czer-
wienie i żółcie. Dedykowa-
na jest meblom tapicero-
wanym takim jak narożni-
ki, fotele i sofy. Znajdzie 
również zastosowanie 
dekoracyjne w wykonaniu 
poduszek, zasłon oraz  
narzut. Dzianina Bluvel 
jest odporna na mechace-
nie dzięki czemu dłużej 
pozostaje w świetnej 
kondycji.   W trosce                 
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex.
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Kolekcja SVEN to bardzo 
miękka                   w dotyku 
dzianina, charakteryzuje 
się krótkim skręconym 
włosiem imitującym 
owcze futerko. Potocznie 
nazywana TEDDY. Meble          
z tkaniny SVEN  odnajdą 
się w każdym stylu wnę-
trzarskim: nowoczesnym, 
glamour a nawet skandy-
nawskim. Dostępna jest     
w sześciu stonowanych 
kolorach. Tkanina jest 
bardzo gruba, wytrzymała 
i odporna na ścieranie. 
Dedykowana jest meblom 
tapicerowanym takim jak 
narożniki, fotele i sofy.         
W trosce o nasze środowi-
sko jest wolna od szkodli-
wych związków PFC oraz 
posiada certyfikat oeko 
tex.
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Jedną z najczęściej wybie-
ranych obecnie tkanin 
obiciowych są tkaniny  
szenilowe. Zalicza się do 
nich Kolekcja CENTAURI. 
Dzięki zastosowaniu 
przędz w różnych odcie-
niach tkanina tworzy wzór 
melanżowy. Cechą 
charakterystyczną jest 
również nieregularna 
powierzchnia dająca 
niepowtarzalny efekt gry 
światła oraz wyjątkowa 
miękkość. Kolekcja CEN-
TAURI  jest mocna                     
i  odporna na przetarcia         
a mięsista struktura 
umożliwia zastosowanie  
jej do wszelkiej produkcji 
mebli. W użytkowaniu  
CENTAURI jest wyjątkowo 
praktyczny, sam wzór 
tkaniny powoduje, że 
zabrudzenia są  prawie 
niewidoczne. W trosce                 
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex. 
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Tkanina muśnięta Kubań-
skim słońcem, każdy z 14 
kolorów kolekcji, jak sama 
nazwa wskazuje przenie-
sie nas do barwnej i kolo-
rowanej Havany. Tkanina 
jest wysokiej jakości mate-
riałem dekoracyjnym              
i obiciowym. Dedykowana 
jest meblom tapicerowa-
nym takim jak narożniki, 
fotele i sofy, które nadadzą 
każdemu wnętrzu niepo-
wtarzalności i sprawią, że 
będzie jeszcze bardziej 
przytulne. Kolekcja 
HAVANA posiada gęstą 
strukturę nitek, materiał 
jest gruby, miękki                      
i przyjemny w dotyku. 
Dzięki okrywie włókiennej 
materiał posiada efekt 
subtelnego połysku, nato-
miast użyty podkład uwy-
raźnia miękkość tkaniny 
na meblu. W trosce o nasze 
środowisko jest wolna od 
szkodliwych związków 
PFC oraz posiada certyfi-
kat oeko tex.
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Kolekcja MAVEL  jest 
miękka w dotyku a zara-
zem gęsta, materiał można 
określić jako matowy 
velvet. Posiada bardzo 
bogatą kolorystykę, wystę-
puje w dziewiętnastu 
pasujących do siebie mod-
nych kolorach. Dedykowa-
na jest meblom tapicero-
wanym takim jak narożni-
ki, fotele i sofy. Znajdzie 
również zastosowanie 
dekoracyjne w wykonaniu 
poduszek, zasłon oraz  
narzut. Kolekcja MAVEL 
jest odporna na mechace-
nie dzięki czemu dłużej 
pozostaje w idealnym 
stanie. W trosce o nasze 
środowisko jest wolna od 
szkodliwych związków 
PFC oraz posiada certyfi-
kat oeko tex.
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Kolekcja LAPIT to dzianina 
o wyjątkowo miękkim             
i gęstym włosiu. Zalicza się 
do grupy tkanin futerko-
wych, które w ostatnim 
czasie zawładnęły rynkiem 
dekoratorskim. Dedyko-
wana jest meblom tapice-
rowanym takim jak naroż-
niki, fotele i sofy. Znajdzie 
również zastosowanie        
w wykonaniu poduszek 
oraz  narzut. Kolekcja 
LAPIT to produkt klasy 
premium- wysoka jakość, 
bez charakterystycznego 
dla sztucznego włosia 
połysku. Występuje              
w dwunastu modnych 
kolorach. Meble wykonane 
z kolekcji LAPIT są wygod-
ne I wprowadzają do wnę-
trza subtelną nutę elegan-
cji        i ciepła. W trosce             
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex.
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Kolekcja Voss – dzianina 
welurowa, której okrywa 
włosowa została poddana 
procesowi tłoczenia oraz 
nadruku w celu uatrakcyj-
nienia wyrobu. Zarówno 
wzór nadruku jak i tłocze-
nia ma wygląd pasów, 
które występują wzdłuż 
osnowy i wątku tworząc 
efekt all-over. Dzianina 
dzięki swojej okrywie 
włosowej jest niezwykle 
miękka w chwycie. 
Wzmocniona miękkim 
podkładem co dodaje jej 
miękkości, mięsistości 
oraz wytrzymałości. Bada-
nia laboratoryjne potwier-
dziły wysokie odporności 
mechaniczne.
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Kolekcja Vito – to dzianina 
futerkowa o charaktery-
stycznych prążkach, które 
można porównać do 
bardzo grubego sztruksu. 
Okrywę włókienną wyróż-
nia bardzo gęste, cięte                   
i długie włosie, dzięki 
czemu dzianina w chwycie 
jest miękka i delikatna. 
Wyrób tworzą dwa układy 
nitek: przędze tworzące 
okrywę i nadające wygląd 
oraz przędze odpowiada-
jące za bazę dzianiny              
i nadające wysokiej odpor-
ności mechanicznej, co 
potwierdzają wyniki 
uzyskane w laboratorium. 
Oba układy nitek połączo-
ne są ze sobą splotem 
dziewiarskim. Zostały 
użyte pół matowe przędze, 
a wyrób odznacza się 
trój-wymiarowością oraz 
łatwo układającym się 
włosiem.
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Wyjątkowo miękkie 
wykończenie kolekcji 
RAVEN powoduje efekt 
trójwymiarowości oraz 
melanżu. Tkanina, która 
łączy w sobie funkcjonal-
ność oraz piękno. Dostęp-
na jest w  szerokiej gamie 
kolorystycznej, dobra 
odporność koloru na 
tarcie pozwala zachować 
oryginalną intensywność 
barw. Dedykowana jest 
meblom tapicerowanym 
takim jak narożniki, fotele         
i sofy. Znajdzie również 
zastosowanie dekoracyjne 
w wykonaniu poduszek 
oraz  narzut. Tkanina 
RAVEN jest odporna na 
mechacenie i pilling dzięki 
czemu dłużej pozostaje       
w świetnej kondycji.                  
W trosce            o nasze 
środowisko jest wolna od 
szkodliwych związków 
PFC oraz posiada certyfi-
kat oeko tex.
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KOLEKCJA LOTTA– tkani-
na szenilowa, w której 
został zastosowany splot   
o nierównomierności 
krepy, natomiast delikat-
nie widoczne kępki dodat-
kowo uatrakcyjniają faktu-
rę wyrobu tkaniny  
LOTTA. Włókna w użytych 
przędzach szenilowych 
odznaczają się wysokim 
współczynnikiem odbicia 
światła o nierównomier-
nym rozproszeniu, nada-
jąc tkaninie trójwymiaro-
wości. Wyrób odznacza się 
wytrzymałością oraz 
stabilnością, dzięki zwar-
tej i grubej bazie. W chwy-
cie tkanina jest niezwykle 
miękka i mięsista.
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Kolekcja Haga– tkanina 
szenilowa, w której przę-
dze szenilowe występują 
zarówno w wątku jak             
i  osnowie tworząc bardzo 
gruby splot. Widoczny 
melanż dodatkowo 
uatrakcyjnia fakturę 
wyrobu HAGA. Włókna      
w  użytych przędzach 
szenilowych odznaczają 
się wysokim współczynni-
kiem odbicia światła             
o  nierównomiernym 
rozproszeniu, nadając 
tkaninie trójwymiarowo-
ści. Wyrób odznacza się 
wytrzymałością oraz 
stabilnością, dzięki zwar-
tej i grubej bazie. W chwy-
cie tkanina jest niezwykle 
miękka i mięsista.
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Kolekcja Bjorn łączy              
w sobie piękno oraz funk-
cjonalność. Strukturalne 
wykończenie powoduje 
efekt trójwymiarowości 
oraz melanżu. Należy do 
grupy tkanin szenilowych.  
Dedykowana jest meblom 
tapicerowanym takim jak 
narożniki, fotele i sofy. 
Tkanina Bjorn jest  mocna, 
gruba  i odporna na 
mechacenie dzięki czemu 
dłużej pozostaje w świet-
nej kondycji Dostępna jest 
w bardzo szerokiej gamie 
kolorystycznej. W trosce         
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex.
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Tkanina, która łączy                 
w  sobie funkcjonalność 
oraz piękno. Charaktery-
styczne  wykończenie 
powoduje efekt trójwy-
miarowości oraz melanżu. 
Kolekcja BREGO jest 
dostępna w szerokiej 
gamie kolorystycznej, 
dobra odporność koloru 
na tarcie pozwala zacho-
wać oryginalną intensyw-
ność barw. Dedykowana 
jest meblom tapicerowa-
nym takim jak narożniki, 
fotele i sofy. Znajdzie rów-
nież zastosowanie dekora-
cyjne w wykonaniu podu-
szek, zasłon oraz  narzut. 
Tkanina BREGO jest 
odporna na mechacenie       
i pilling dzięki czemu 
dłużej pozostaje w świet-
nej kondycji. W trosce                 
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex.
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FJORD wszechstronna 
tkanina o oryginalnym 
wyglądzie. Widoczne pasy, 
to charakterystyczna 
cecha sztruksowych 
tkanin meblowych. 
Sztruks wyróżnia się dużą 
wytrzymałością na 
rozdarcie, odpornością na 
mechacenie i ścieranie. 
Delikatne mikro włókna 
na powierzchni tekstury 
powodują, że tkanina jest 
niezwykle przyjemny          
w dotyku. Meble wykona-
ne                z kolekcji FIORD 
są wygodne oraz wprowa-
dzają do wnętrza subtelną 
nutę elegancji i ciepła. 
Kolekcja FIORD to również 
bardzo dobry wybór na 
wykonanie poduszek, oraz 
innych elementów deko-
racyjnych.               W trosce 
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex. 



Tkanina, która łączy             
w sobie funkcjonalność 
oraz piękno. Charaktery-
styczne  wykończenie 
powoduje efekt trójwy-
miarowości oraz melanżu. 
Kolekcja VARDO  jest 
dostępna w szerokiej 
gamie kolorystycznej, 
dobra odporność na tarcie 
pozwala zachować orygi-
nalną strukturę tkaniny. 
Posiada  wysoką gramatu-
rę, jest podklejona filcem 
co zapewnia efekt miękko-
ści na meblu.  Dedykowa-
na jest meblom tapicero-
wanym takim jak narożni-
ki, fotele i sofy. W trosce     
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex.
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Kolekcja Hevre – tkanina w 
której zostały wykorzysta-
ne dwa rodzaje nici: cien-
kie, tworzące mocną bazę 
dzięki gęstemu splotowi 
oraz grubsze przędze, 
nadające wygląd finalny. 
Puszysty multifilament 
składający się z włókien               
o różnych barwach ople-
ciony cieńszą przędzą daje 
efekt przędzy boucle. Ze 
względu na mocną 
konstrukcję tkaniny nie 
wymaga użycia dodatko-
wych klejów do jej wzmoc-
nienia. Bardzo małe pętel-
ki nadają prawej stronie 
miękki chwyt, a dodatko-
wo są zdecydowanie 
bardziej odporne na zacią-
ganie niż w przypadku 
tradycyjnych przędz 
boucle z większymi pętel-
kami.
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Kolekcja Nolio – tkanina o 
splocie nieregularnej 
panamy. Przędze oraz 
zróżnicowany kolor wątku 
i osnowy nadaje wyrobowi 
klasycznie eleganckiego 
wyglądu. Materiał posiada 
okrywę włókienną dzięki 
użytej w wątku przędzy 
szenilowej. Zabieg ten 
sprawia, że wyrób jest 
bardziej miękki i mięsisty. 
Od spodu tkanina wzmoc-
niona klejem.
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Kolekcja Rago – tkanina 
wyróżniająca się bardzo 
cienkimi prążkami – „baby 
cord”. Okrywę włókienną 
tworzą rozwłóknione 
końce przeciętych części 
nitek wydobytych nad 
powierzchnię wyrobu 
przez co wierzchnia war-
stwa jest miękka w dotyku. 
Baza wyrobu jest gęsto 
tkana co w praktyce prze-
kłada się na wyższe odpor-
ności mechaniczne. 
Zastosowane zostały 
półmatowe przędze. 
Materiał został dodatkowo 
wzmocniony od spodu 
gęsto tkanym podkładem.
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Wyrazista kolekcja  COMO, 
cienka ze strukturą orygi-
nalnej, delikatnej jodełki.  
Posiada bardzo bogatą 
kolorystykę, występuje        
w ponad dwudziestu 
pasujących do siebie mod-
nych kolorach. Dedykowa-
na jest meblom tapicero-
wanym takim jak narożni-
ki, fotele i sofy. Znajdzie 
również zastosowanie 
dekoracyjne         w wyko-
naniu poduszek, zasłon 
oraz  narzut. Kolekcja 
COMO jest odporna na 
mechacenie dzięki czemu 
dłużej pozostaje w ideal-
nym stanie.           W trosce               
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex.
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Jedną z często wybiera-
nych obecnie tkanin 
obiciowych są tkaniny            
o splocie skośnym. Zalicza 
się do nich kolekcja 
BALDAR. Dzięki zastoso-
waniu przędz w różnych 
odcieniach  tkanina tworzy 
wzór melanżowy. Efekt ten 
wzbogacony jest połącze-
niem zastosowanych 
przędz delikatnie poły-
skujących z matowymi. 
Tkanina jest bardzo 
odporna i wytrzymała.  
Dedykowana jest meblom 
tapicerowanym takim jak 
narożniki, fotele i sofa. 
Znajdzie również szerokie 
zastosowanie dekoracyjne 
w wykonaniu poduszek.           
W trosce        o nasze środo-
wisko jest wolna od szko-
dliwych związków PFC 
oraz posiada certyfikat 
oeko tex.
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Kolekcja ARNE łączy         
w sobie piękno oraz 
funkcjonalność. Wykoń-
czenie tkaniny powoduje 
efekt trójwymiarowości 
oraz melanżu. Dedyko-
wana jest meblom tapi-
cerowanym takim jak 
narożniki, fotele i sofy. 
Tkanina ARNE jest  
mocna i gruba, dodatko-
wo podklejona filcem co 
zapewnia efekt miękko-
ści na meblu.  Odporna 
na mechacenie dzięki 
czemu dłużej pozostaje  
w świetnej kondycji.        
W trosce o nasze środo-
wisko jest wolna od szko-
dliwych związków PFC 
oraz posiada certyfikat 
oeko tex.
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Jedną z często wybiera-
nych obecnie tkanin 
obiciowych są tkaniny              
o splocie płóciennym. 
Zalicza się do nich Kolek-
cja Savio. Idealnie odnaj-
duje się we wnętrzach 
aranżowanych      w stylu 
boho. Posiada aż 20 mod-
nych i naturalnych kolo-
rów, które sprostają ocze-
kiwaniom nawet najbar-
dziej wysublimowanych 
gustów. Dzięki zastosowa-
niu przędz w różnych 
odcieniach tkanina tworzy 
wzór melanżowy. Tkanina 
jest bardzo odporna                   
i wytrzymała.  Dedykowa-
na jest meblom tapicero-
wanym takim jak narożni-
ki, fotele i sofa. Znajdzie 
również szerokie zastoso-
wanie dekoracyjne                   
w wykonaniu poduszek, 
zasłon oraz  narzut. Każdy 
miłośnik stylu boho doceni 
piękno i naturalny wygląd 
kolekcji Savio. W trosce                
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex.
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Kolekcja YUCA posiada aż 
22 modne i naturalne 
kolory, które sprostają 
oczekiwaniom nawet 
najbardziej wysublimowa-
nych gustów. Dzięki zasto-
sowaniu przędz w różnych 
odcieniach tkanina tworzy 
wzór melanżowy. Tkanina 
jest bardzo odporna na 
mechacenie, miękka              
i wytrzymała. Dodatkowo 
podklejona filcem co 
zapewnia efekt miękkości 
na meblu. Dedykowana 
jest meblom tapicerowa-
nym takim jak narożniki, 
fotele i sofa. W trosce             
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex.
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Jedną z często wybiera-
nych obecnie tkanin 
obiciowych są tkaniny         
o splocie płóciennym, 
zalicza się do nich kolekcja 
GANDAR. Jest wyjątkowo 
odporna na promienie 
słoneczne, wytrzymała           
a zarazem cienka. 
GANDAR zalicza się do 
tkanin kolorowo tkanych. 
Dedykowana jest meblom 
tapicerowanym takim jak 
narożniki, fotele i sofy. 
Kolekcja GANDAR jest 
odporna na mechacenie 
dzięki czemu dłużej pozo-
staje w idealnym stanie.            
W trosce o nasze środowi-
sko jest wolna od szkodli-
wych związków PFC oraz 
posiada certyfikat oeko 
tex.
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Kolekcja DILJA  łączy                  
w sobie funkcjonalność 
oraz piękno. Posiada 
charakterystyczny lekko 
skośny splot. Powierzch-
nia tkaniny jest delikatna              
i miękka dzięki czemu 
idealnie wykończy wnę-
trze każdego domu. Znaj-
dzie również zastosowanie   
w meblach używanych        
w pomieszczeniach biuro-
wych- jest wytrzymała                    
=i trwała. Tkanina DILJA 
posiada wysoką gramatu-
rę, jest podklejona filcem 
co zapewnia efekt miękko-
ści na meblu. W kolekcji 
dominują kolory natury: 
beże, brązy oraz szarości. 
W trosce o nasze środowi-
sko jest wolna od szkodli-
wych związków PFC oraz 
posiada certyfikat oeko 
tex. 
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Kolekcja NORN dzięki 
zastosowaniu przędz              
w różnych odcieniach 
tworzy mocny wzór 
melanżowy. Charaktery-
zuje się bardzo wysoką 
odpornością na  ścieranie. 
Wykończenie tkaniny 
płócienne. Dedykowana 
jest meblom tapicerowa-
nym takim jak narożniki, 
fotele i sofa.  W użytkowa-
niu jest wyjątkowo prak-
tyczna, sam wzór tkaniny 
powoduje, że zabrudzenia 
są  prawie niewidoczne, 
włosy ani sierść nie przy-
wierają do tkaniny co jest 
idealnym rozwiązaniem 
dla właścicieli zwierząt.               
W trosce o nasze środowi-
sko jest wolna od szkodli-
wych związków PFC oraz 
posiada certyfikat oeko 
tex.
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Jedną z często wybiera-
nych obecnie tkanin 
obiciowych są tkaniny         
o splocie płóciennym, 
zalicza się do nich kolekcja 
NEA.  Miękka w dotyku        
a zarazem gęsta, posiada 
bardzo subtelny melanż.  
Wyróżnia się  bardzo 
bogatą kolorystyką, wystę-
puje w ponad dwudziestu 
pasujących do siebie mod-
nych kolorach. Dedykowa-
na jest meblom tapicero-
wanym takim jak narożni-
ki, fotele i sofy. Kolekcja 
NEA jest odporna na 
mechacenie dzięki czemu 
dłużej pozostaje w ideal-
nym stanie. W trosce                   
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex.
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OTIS to   kolorowo tkany 
materiał o charaktery-
stycznym widocznym 
melanżu. Zastosowano 
przędze z dodatkiem 
włókien odcinkowych, 
dzięki czemu po utkaniu w 
chwycie mamy uczucie 
bardziej miękkiej tkaniny. 
Splot płócienny, dzięki 
swojej maksymalnie dużej 
liczbie przeplotów nadaje 
materiałowi możliwie 
najwyższą stabilność                 
i wytrzymałość. Tkanina 
dodatkowo została 
wzmocniona od spodu 
klejem oraz poddana 
procesowi igłowania, aby 
jeszcze bardziej ją zmięk-
czyć. Wyrób cechuje się 
wysoką odpornością na 
ścieranie co potwierdza 
liczba cykli testu Martin-
dale. Poprzez dodanie do 
przędzy włókien odcinko-
wych udało się również 
wyeliminować efekt poły-
sku, a co za tym idzie 
tkanina wygląda bardziej 
naturalnie. Zastosowane 
przędze zbliżają tkaninę                
w wyglądzie do wyrobów 
wełnianych.



Kolekcja COLET dzięki 
zastosowaniu przędz          
w różnych odcieniach 
tworzy modny wzór 
melanżowy. Charaktery-
zuje się bardzo wysoką 
odpornością na  ścieranie, 
dodatkowo podklejona 
filcem. Wykończenie 
tkaniny płócienne.                    
W użytkowaniu jest wyjąt-
kowo praktyczna, sam 
wzór tkaniny powoduje, że 
zabrudzenia są  prawie 
niewidoczne, włosy ani 
sierść nie przywierają do 
tkaniny co jest idealnym 
rozwiązaniem dla właści-
cieli zwierząt. W trosce             
o nasze środowisko jest 
wolna od szkodliwych 
związków PFC oraz posia-
da certyfikat oeko tex.
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@fabb_pl @fabbcollections @fabb sp. z o.o.

As a manufacturer of furni-
ture fabrics, we want our 
products to be ecological, 
safe, and offer the highest 
quality standards. Thanks to 
the use of innovative tech-
nologies, we ensure all this 
by supplying the market 
with certified, environmen-
tally and user-friendly pro-
ducts. Since the FABB brand 
was founded, we have been 
consistently developing the 
idea of sustainable, deve-
lopment that does not 
disturb ecological balance. 
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The AZAR fabric combines 
functionality and beauty. 
The distinctive pattern 
subtly imitates natural 
leather. The surface of the 
fabric is delicate and soft, 
thanks to which it will 
perfectly finish the inte-
rior of every house. The 
fabric is also used in office 
furniture - it is durable 
and long-lasting. The 
AZAR fabric is available in 
five natural colours, domi-
nated by beige, brown and 
grey. Out of concern for 
our environment, it is free 
of harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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The CORTES fabric is soft 
and delicate, making it the 
ideal interior finish for any 
house, combining functio-
nality and beauty. The 
distinctive pattern subtly 
imitates natural leather. 
The fabric is used in office 
furniture - it is durable 
and long-lasting. The 
CORTES fabric has high 
GSM and is lined with felt 
which ensures a soft effect 
on the furniture. It is 
available in a wide range of 
shades, dominated by the 
colours of nature: beige, 
brown and grey. Out of 
concern for our environ-
ment, it is free of harmful 
PFCs and certified with 
oeko tex.
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The YUMA fabric combi-
nes functionality and 
beauty. The distinctive 
pattern subtly imitates 
natural leather. The surfa-
ce of the fabric is delicate 
and soft, thanks to which it 
will perfectly finish the 
interior of every house. 
The fabric is also used in 
office furniture - it is 
durable and long-lasting. 
The Yuma fabric has high 
GSM and is lined with felt 
which ensures a soft effect 
on the furniture. The 
collection is dominated by 
the colours of nature: 
beige, brown and grey. Out 
of concern for our 
environment, it is free of 
harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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The PAMERO knitted 
fabric has a distinctive 
pattern that subtly imita-
tes natural leather. It com-
bines functionality and 
beauty. The surface of the 
fabric is delicate and soft, 
thanks to which it will 
perfectly finish the inte-
rior of every house. It may 
also be used as a decorati-
ve material for cushions 
and bedspreads. The 
collection is dominated by 
the colours of nature: 
beige, brown and grey. Out 
of concern for our 
environment, it is free of 
harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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The TARHE knitted fabric 
combines functionality 
and beauty. The distinctive 
pattern subtly imitates 
natural leather. The surfa-
ce of the fabric is delicate 
and soft, thanks to which it 
will perfectly finish the 
interior of every house. 
The fabric is also used in 
office furniture - it is 
durable and long-lasting. 
It has high GSM and is 
lined with felt which ensu-
res a soft effect on the 
furniture. The colours in 
the collection are varied, 
which makes the collec-
tion even more versatile. 
Out of concern for our 
environment, it is free of 
harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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The WATUSI fabric has 
high GSM and is lined with 
felt which ensures a soft 
effect on the furniture. 
The collection is domina-
ted by the colours of 
nature: beige, brown and 
grey. The distinctive 
pattern subtly imitates 
natural leather. The surfa-
ce of the fabric is delicate 
and soft, thanks to which it 
will perfectly finish the 
interior of every house. It 
can also be used in office 
furniture - it is durable 
and long-lasting. Lined 
with felt, which provides 
the softness effect. Out of 
concern for our environ-
ment, it is free of harmful 
PFCs and certified with 
oeko tex.  
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The Hogan collection – a 
fabric that imitates suede, 
is characterised by a fine 
pile, so that we have the 
feeling of a softer product. 
Due to the fine ‘pile’, the 
HOGAN fabric behaves in 
a similar way to natural 
leather products. This 
manifests itself in the 
formation of lighter and 
darker streaks when 
changing the direction of 
the fibres. To ensure the 
highest possible stability 
and strength, a linen 
weave with the maximum 
number of interlacings has 
been used. The fabric has 
also been reinforced with a 
soft backing underneath, 
strengthening the fabric 
and making it soft and 
givng body to the fabric.
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One of the most popular 
upholstery fabrics today 
are chenille fabrics. 
Thanks to the use of yarns 
in different shades, the 
fabric has a melange 
pattern. Another charac-
teristic feature is also the 
irregular surface giving a 
unique effect of the play of 
light and exceptional soft-
ness. The Odin collection 
is strong and resistant to 
abrasion, and the fleshy 
structure makes it suitable 
for all types of furniture 
production. Odin is extre-
mely practical in use, and 
the pattern of the fabric 
itself makes the dirt 
almost invisible.
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The THOR collection 
belongs to the group of 
chenille fabrics. It is 
available in fourteen 
trendy colours. Thanks to 
the use of yarns in diffe-
rent shades, the fabric 
offers a delicate melange 
effect. Another characteri-
stic feature is also the 
irregular surface giving a 
unique effect of the play of 
light and exceptional soft-
ness. The THOR collection 
is strong and resistant to 
abrasion. THOR is extre-
mely practical in use, and 
the pattern of the fabric 
itself makes the dirt 
almost invisible. It is free 
of harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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A velvety, pleasant to the 
touch knitted fabric, which 
is very popular with furni-
ture manufacturers 
thanks to its flexibility. The 
Bluvel collection is dense, 
and the fabric slightly 
shines when used, which 
is due to the longer pile. It 
is available in 23 trendy 
colours, from deep navy 
and green to juicy red and 
yellow. Dedicated to 
upholstered furniture. It 
can also be used for deco-
rative purposes. The 
Bluvel knitted fabric is 
resistant to pilling, so it 
stays in good condition for 
longer. It is free of harmful 
PFCs and certified with 
oeko tex.
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The SVEN collection is a 
set of very soft to the touch 
knitted fabrics with short 
twisted imitation sheep-
skin pile. Commonly 
known as TEDDY. Furni-
ture made of the SVEN 
fabric will match every 
interior style: modern, 
glamorous or even Scan-
dinavian. It is available in 
six muted colours. The 
fabric is very thick, dura-
ble and abrasion resistant. 
It is dedicated to upholste-
red furniture, such as 
corner units, armchairs 
and sofas. Out of concern 
for our environment, it is 
free of harmful PFCs and 
certified with oeko tex.
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One of the most frequently 
chosen upholstery fabrics 
today are melange effect 
fabrics. CENTAURI offers 
more than twenty trendy 
colours. Thanks to the use 
of yarns in different 
shades, the fabric has a 
melange pattern. Another 
characteristic feature is 
also the irregular surface 
giving a unique effect of 
the play of light and excep-
tional softness. The CEN-
TAURI collection is strong 
and resistant to abrasion. 
It is extremely practical in 
use, and the pattern of the 
fabric itself makes the dirt 
almost invisible. It is free 
of harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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A fabric touched with the 
Cuban sun; each of the 
collection's 14 colours, as 
the very name suggests, 
will take you to colourful 
and vibrant Havana. The 
fabric is a high quality 
decorative and upholstery 
material. It is dedicated to 
upholstered furniture 
which will make every 
interior truly unique. The 
HAVANA collection has a 
dense thread structure; 
the fabric is thick, soft and 
pleasant to the touch. The 
fabric has a subtle gloss 
effect due to the pile, while 
the backing used enhan-
ces the softness of the 
fabric on the furniture. It is 
free of harmful PFCs and 
certified with oeko tex.



23

26

38

45

78

99

59

77

19

14

10

16

44

42

68

52

83

85

86

03

The MAVEL collection is 
soft to the touch and at the 
same time dense; the 
material can be described 
as matt velvet. It is availa-
ble in a very wide range of 
shades, namely in nine-
teen matching trendy 
colours. It is dedicated to 
upholstered furniture, 
such as corner units, arm-
chairs and sofas. It may 
also be used as a decorati-
ve material for cushions, 
curtains and bedspreads. 
The MAVEL collection is 
resistant to pilling, thanks 
to which it remains in 
perfect condition for 
longer. Out of concern for 
our environment, it is free 
of harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex. 
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The LAPIT collection is a 
set of exceptionally soft 
and dense knitted fabrics. 
It belongs to a group of fur 
fabrics that have recently 
taken over the decoration 
market. It is dedicated to 
upholstered furniture, 
such as corner units, arm-
chairs and sofas. It may 
also be used as a material 
for cushions and bedspre-
ads. The LAPIT collection 
is a premium product - 
high quality, without the 
gloss typical for imitation 
fur. The LAPIT collection 
furniture introduces a 
subtle touch of elegance to 
the interior design. Out of 
concern for our environ-
ment, it is free of harmful 
PFCs and certified with 
oeko tex.
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The Voss Collection – a 
velour knitted fabric The 
pile is embossed and prin-
ted to make the product 
more attractive. Both the 
print pattern and the 
embossing process create 
an all-over effect. The 
knitted fabric is extremely 
soft to the touch due to its 
pile. It is reinforced with a 
soft backing adding to its 
softness and durability. 
Laboratory tests confirm 
the high mechanical 
resistance.
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The Vito collection – an 
elegant knitted fur fabric 
with distinctive,wide, 
corduroy stripes . The pile 
is characterised by dense, 
cut and long pile, making 
the knitwear softand 
delicate to  touch . The 
product is made from two 
types of yarn: those that 
form the pile and create 
the look, and those 
responsible for the base of 
the knitted fabric ensuring 
its high mechanical 
resistance (confirmed by 
laboratory results). The 
two types of thread are 
connected to each other 
by a knitting weave. Semi-
-dull yarns are used, 
giving the fabric a three-
-dimensional character. 
Also, due to its construc-
tion , the pile maintains its 
form.
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The typical, exceptionally 
soft finish of the RAVEN 
collection results in a 
three-dimensional and 
melange effect. Available 
in a wide range of colours; 
good colour fastness helps 
maintain the original 
colour intensity. It is dedi-
cated to upholstered 
furniture, such as corner 
units, armchairs and 
sofas. It may also be used 
as a decorative material 
for cushions and bedspre-
ads. The RAVEN fabric is 
resistant to pilling, so it 
stays in good condition for 
longer. Out of concern for 
our environment, it is free 
of harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex. 
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LOTTA COLLECTION- 
chenille fabric in which 
the crepe style weave was 
applied and the delicately 
visible pile tufts additio-
nally make the LOTTA 
product texture more 
attractive. Fibers in 
chenille yarns used are 
characterized by high 
coefficient of light reflec-
tion with uneven disper-
sion, giving the fabric 
three-dimensionality. The 
product is characterized 
by strength and stability 
thanks to its compact and 
thick base. The fabric feels 
extremely soft and thick 
hand feel.
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The Haga collection - a 
chenille fabric in which 
chenille yarns occur in 
both weft and warpin 
order to create a very thick 
weave. The visible melan-
ge further enhances the 
texture of the HAGA 
product. The fibres in the 
chenille yarns are charac-
terised by a high light 
reflectance with uneven 
dispersion, giving the 
fabric a three-dimensio-
nal appearance. Due to its 
compact and thick base 
Haga is a strong and stable 
fabric. Moreover it has an 
extremely soft touch and 
luxurious handle.
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The Bjorn collection com-
bines beauty and functio-
nality. The structured 
finish creates a three-di-
mensional and melange 
effect. It is dedicated to 
upholstered furniture, 
such as corner units, arm-
chairs and sofas. Bjorn 
fabric is strong, thick and 
resistant to pilling, thanks 
to which it stays in great 
shape for longer. It is 
available in a very wide 
range of colours. Out of 
concern for our environ-
ment, it is free of harmful 
PFCs and certified with 
oeko tex.
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The typical finish creates a 
three-dimensional and 
melange effect. The 
BREGO collection is 
available in a wide range of 
colours; good colour 
resistance to abrasion 
helps maintain the origi-
nal colour intensity. Dedi-
cated to upholstered 
furniture. It may also be 
used as a decorative mate-
rial for cushions, curtains 
and bedspreads. The 
BREGO fabric is resistant 
to pilling, so it stays in 
good condition for longer. 
Out of concern for our 
environment, it is free of 
harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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FJORD is a versatile fabric 
with an original look. The 
visible stripes are a 
characteristic feature of 
corduroy furniture fabrics. 
Corduroy is distinguished 
by its high resistance to 
tear, pilling and abrasion. 
Fine microfibres on the 
surface of the texture 
make the fabric extremely 
pleasant to the touch. The 
FJORD collection furniture 
introduces a subtle touch 
of elegance and warmth to 
the interior design. The 
FJORD collection is also a 
very good choice for 
cushions. Out of concern 
for our environment, it is 
free of harmful PFCs and 
certified with oeko tex.



A fabric that combines 
functionality and beauty. 
The typical finish creates a 
three-dimensional and 
melange effect. The 
VARDO collection is 
available in a wide range of 
colours; good resistance to 
abrasion helps maintain 
the original fabric structu-
re. It has high GSM and is 
lined with felt which ensu-
res a soft effect on the 
furniture. It is dedicated to 
upholstered furniture, 
such as corner units, arm-
chairs and sofas. Out of 
concern for our environ-
ment, it is free of harmful 
PFCs and certified with 
oeko tex.
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The Hevre Collection – a 
fabric in which 2 types of 
yarn are being  used. Thin, 
creating a strong base, due 
to the dense weaving 
construction, and thicker 
yarns giving the final look. 
The fluffy multifilament 
yarns consisting of fibres 
of different colours inter-
twined with the thinner 
yarns gives a boucle yarn 
effect. Due to the strong 
construction of the fabric, 
no additional adhesives 
are required to reinforce 
it. The very small loops 
give the face side of the 
fabric a soft feel and are 
also significantly more 
resistant to pulling than 
traditional boucle yarns 
with larger loops.
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Rago Collection – a fabric 
characterised by very fine, 
delicate cord. The fibre 
pile is made by the flared 
ends of cut pieces of yarn 
brought to the surface of 
the product, making  the 
top layer soft to the touch. 
The base of the product is 
densely woven, creating a  
high mechanical resistan-
ce. Semi-dull yarns are 
being used. The material 
has been additionally 
reinforced with a densely 
woven backing
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Striking COMO collection, 
thin with original fine 
herringbone structure. It 
is available in a very wide 
range of shades, namely in 
more than twenty mat-
ching trendy colours. It is 
dedicated to upholstered 
furniture, such as corner 
units, armchairs and 
sofas. It may also be used 
as a decorative material 
for cushions, curtains and 
bedspreads. The COMO 
collection is resistant to 
pilling, thanks to which it 
remains in perfect 
condition for longer. Out 
of concern for our 
environment, it is free of 
harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.



The Nolio Collection – a 
fabric with an irregular 
panama weave. The yarns 
and the varied colour of  
weft and warp provide the 
product with a classic,s 
elegant appearance. The 
fabric has a pile thanks to 
the chenille yarns used in 
the weft, which also give 
the fabric it soft and velvet 
feel. The fabric is reinfor-
ced underneath with a 
light coating.
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One of the frequently 
chosen upholstery fabrics 
nowadays are twill weave 
fabrics. These include the 
BALDAR collection. 
Thanks to the use of yarns 
in different shades, the 
fabric has a melange 
pattern. This effect is 
enriched by the combina-
tion of delicately shining 
and matt yarns. The fabric 
is very resistant and dura-
ble. It is dedicated to 
upholstered furniture, 
such as corner units, arm-
chairs and sofas. It may 
also be widely used as a 
decorative material for 
cushions and bedspreads. 
Out of concern for our 
environment, it is free of 
harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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The ARNE collection 
combines beauty and 
functionality. The fabric 
finish creates a three-di-
mensional and melange 
effect. It is dedicated to 
upholstered furniture, 
such as corner units, 
armchairs and sofas. 
ARNE is a strong and 
thick fabric which is 
additionally lined with 
felt to create a soft effect 
on furniture. Resistant to 
pilling, thanks to which it 
stays in good condition 
for longer. Out of con-
cern for our environ-
ment, it is free of harmful 
PFCs and certified with 
oeko tex.
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One of the frequently 
chosen upholstery fabrics 
nowadays are linen-weave 
fabrics. These include the 
SAVIO collection. Perfectly 
suited to interiors arran-
ged in a boho style. It is 
offered in as many as 21 
trendy and natural colo-
urs, which meet the 
expectations of even the 
most sophisticated tastes. 
Thanks to the use of yarns 
in different shades, the 
fabric has a melange 
pattern. The fabric is very 
resistant and durable. 
Dedicated to upholstered 
furniture. It can also be 
widely used for decorative 
purposes. It is free of 
harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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The YUCA collection is 
offered in as many as 22 
trendy and natural colo-
urs, which meet the 
expectations of even the 
most sophisticated tastes. 
Thanks to the use of yarns 
in different shades, the 
fabric has a melange 
pattern. The fabric is very 
resistant to pilling, soft 
and durable. It is additio-
nally lined with felt to 
create a soft effect on 
furniture. It is dedicated to 
upholstered furniture, 
such as corner units, arm-
chairs and sofas. Out of 
concern for our environ-
ment, it is free of harmful 
PFCs and certified with 
oeko tex.
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One of the frequently 
chosen upholstery fabrics 
nowadays are linen-weave 
fabrics, and the GANDAR 
collection offers some of 
them. It is extremely 
resistant to sunlight, dura-
ble and thin at the same 
time. GANDAR is one of 
the colourful woven 
fabrics. It is dedicated to 
upholstered furniture, 
such as corner units, arm-
chairs and sofas. The 
GANDAR collection is 
resistant to pilling, thanks 
to which it remains in 
perfect condition for 
longer. Out of concern for 
our environment, it is free 
of harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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The DILJA collection 
combines functionality 
and beauty. This collec-
tion has a typical, slightly 
diagonal weave. The 
surface of the fabric is 
delicate and soft, thanks 
to which it will perfectly 
finish the interior of 
every house. The fabric is 
also used in office furni-
ture - it is durable and 
long-lasting. The DILJA 
fabric has high GSM and 
is lined with felt which 
ensures a soft effect on 
the furniture. The collec-
tion is dominated by the 
colours of nature: beige, 
brown and grey. Out of 
concern for our environ-
ment, it is free of harmful 
PFCs and certified with 
oeko tex. 
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Thanks to the use of yarns 
in different shades, the 
NORN collection fabric has 
a robust melange pattern. 
It is characterized by very 
high abrasion resistance. 
Canvas fabric finish. It is 
dedicated to upholstered 
furniture, such as corner 
units, armchairs and 
sofas. Extremely practical 
in use, and the very 
pattern of the fabric makes 
dirt almost invisible; hair 
and fur do not stick to the 
fabric, which is an ideal 
solution for pet owners. 
Out of concern for our 
environment, it is free of 
harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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One of the frequently 
chosen upholstery fabrics 
nowadays are linen-weave 
fabrics, and the NEA 
collection offers some of 
them. Soft to the touch and 
dense at the same time, 
with a very subtle melange 
pattern. It is distinguished 
by a very wide range of 
shades, as it is available in 
more than twenty mat-
ching trendy colours. It is 
dedicated to upholstered 
furniture, such as corner 
units, armchairs and 
sofas. The NEA collection 
is resistant to pilling, 
thanks to which it remains 
in perfect condition for 
longer. Out of concern for 
our environment, it is free 
of harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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OTIS   a colorfully woven 
fabric with a characteristic 
visible color melange. 
Thanks to the addition of 
staple fibers to yarn, we 
could achieve a soft hand 
feel. Due to the high 
number of pigs, we could 
create a fabric with the 
highest possible stability 
and durability of a plain 
weave construction. The 
coated backing and 
subjected to a needling 
process to make it even 
softer. The product is 
characterized by high 
abrasion resistance, which 
is confirmed by the 
number of cycles of the 
Martindale test. By adding 
staple fibers to the yarn, it 
was also possible to avoid 
shiny effects on its surface, 
so the fabric looks more 
natural. The yarns used 
make the fabric similar in 
appearance to woolen 
products.
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Thanks to the use of yarns 
in different shades, the 
COLET collection fabric 
has a fashionable melange 
pattern. It is characterized 
by very high abrasion 
resistance, additionally 
lined with felt. Canvas 
fabric finish. Extremely 
practical in use, and the 
very pattern of the fabric 
makes dirt almost invisi-
ble; hair and fur do not 
stick to the fabric, which is 
an ideal solution for pet 
owners. Out of concern for 
our environment, it is free 
of harmful PFCs and certi-
fied with oeko tex.
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