
Uświadomienie sobie wartości 
Sunbrelli to dopiero początek.



Komfort
Odkryj tekstury naszych 
splotów, które wniosą 
pożądaną miękkość 
i ciepło do Twojego 
wewnętrza.

Łatwa pielęgnacja
To proste. Tworzymy 
tkaniny Sunbrella tak, by 
były łatwe w utrzymaniu. 
Po prostu chcemy, 
aby nasi klienci mogli 
spokojnie korzystać z 
uroków życia

Nieograniczona 
różnorodność 
kolorów i wzorów
Naszym celem jest 
inspirowanie nieskończoną 
ilością kolorów, stylów i 
faktur do zastosowania 
w domu. Nasi projektanci 
stworzyli setki 
unikalnych wzorów, od 
jednobarwnych splotów po 
skomplikowane żakardy.

Kiedy 
legenda 
puka do 
Twoich 
drzwi 
Wierzymy w tworzenie 
komfortowych przestrzeni 
mieszkalnych z pięknymi, 
nie zakłócającymi Twojego 
spokoju tkaninami, które 
ucieszą każde oko. 
Od salonu po jadalnię, 
legendarne właściwości 
tkanin Sunbrella i 
wszechstronność 
wzornictwa doskonale 
dopasują się do każdego 
pomieszczenia w Twoim 
domu. 



LIMITED WARRANTY

5
YEAR

Tkaniny tapicerskie 
Sunbrella
Nasze tkaniny objęte są 
najbardziej kompleksową 
gwarancją w branży. 
Jesteśmy jedyna marka 
wytrzymałych tkanin, 
która gwarancyjnie chroni 
nie tylko od utraty koloru 
i wytrzymałości, ale 
gwarantuje też ochronę 
przed zabrudzeniem i 
ścieraniem. Sunbrella 
jest jedyną marką 
wytrzymałych tkanin, która 
obejmuje gwarancją*:

• Blaknięcie
• Wiotczenie
• Ścieranie
• Mechacenie

Ciągłe doskonalenie procesów 
produkcyjnych pozwoliło Sunbrelli z 
dniem 1 czerwca 2020 r. rozszerzyć 
gwarancję na mechacenie i 
ścieranie.

*Więcej szczegółów można znaleźć 
w szczegółowym dokumencie 
5-letniej gwarancji z dnia 1 czerwca 
2020 roku.

 

Przędze akrylowe 
Sunbrella
Wydajność tkanin 
Sunbrella nie kończy się na 
wykończeniu zewnętrznym 
- jest ona wbudowana w 
rdzeń każdego włókna, co 
gwarantuje zachowanie koloru 
i wytrzymałości w trakcie 
czyszczenia, normalnego 
zużycia i wystawienia na 
działanie naturalnego światła. 

Inne przędze
Wiele tkanin wykonanych 
jest z wykończeniem 
powierzchniowym, które może 
się stopniowo ścierać i przez 
to nie stanowi ochrony koloru 
tkaniny.

Odporna 
na ścieranie
Tkaniny Sunbrella 
przeznaczone są do 
codziennego stosowania, 
zachowując swoje 
własności przez wiele lat.

Odporna 
na plamy
Odporność na plamy 
mieści się w samym sercu 
włókien Sunbrella, dzięki 
czemu nasze tkaniny 
zapewniają trwałą ochronę 
przed zabrudzeniami 
spowodowanymi plamami 
różnego pochodzenia 
(czerwone wino, 
czekolada, majonez, 
owoce, kawa itp.)  

Odporna 
na blaknięcie
Nasze tkaniny zachowują 
swoje piękne, bogate 
kolory dzięki technologii 
produkcji. Wszystkie 
tkaniny Sunbrella są 
wykonane z włókien 
barwionych w masie za 
pomocą pigmentów i 
barwników. Technologia 
zapewnia nam 
wysoką odporność na 
działanie szkodliwego 
promieniowania UV.

Odporność 
i wydajność 
płynie z wnętr-
za włókien 
Sunbrella.



 

Odkryj naszą szeroką paletę 
kolorów i wzorów, aby stworzyć 
piękne i stylowe przestrzenie. 
Portfolio Sunbrella wyróżnia 
się nieskończoną ilością 
stylów, kolorów i faktur tkanin 
przewidzianych na sofy, poduszki, 
draperie i wiele inne zastosowań. 
Ale wcale nie musisz wierzyć nam 
na słowo. Przekonaj się sam. 

Style
Nasze szerokie możliwości 
tkackie pozwalają nam również 
na tworzenie tkanin symulujących 
style rękodzielnicze, takie jak hafty, 
materiały ręcznie tkane, a nawet 
ręcznie malowane.

Tekstury 
Nowatorskie przędze Sunbrella 
zapewniają atrakcyjne wizualnie 
i komfortowe w dotyku faktury. 
Dokładnie zbadaliśmy techniki 
naśladowania i odwzorowania 
niezwykle miękkich powierzchni, 
takich jak filcowe wykończenia i 
wełna szczotkowana. 
 
Kolory
Nasza oferta kolorystyczna 
obejmuje szerokie spektrum – 
barwy neutralne, jasne odcienie, 
odcienie biżuterii, ciepłe i chłodne 
odcienie oraz wszystkie niuanse 
pośrednie. Ponieważ tkaniny 
Sunbrella są barwione jeszcze na 
etapie produkcji kiedy znajdują się 
w postaci ciekłej, kolory pozostają 
bogate i mocne. 

Wzory
Nasza technologia tkacka i 
maszyny pozwalają nam na 
tworzenie wymiarowych wzorów 
Sunbrella z dużymi powtórzeniami, 
które mogą być wykorzystane 
w celu osiągnięcia szerokiego 
zakresu odczuć estetycznych.

Nieskończona 
różnorodność 
stylów, kolorów
i tekstur
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