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 KOLOVRAT, ČM s. r. o. 
 stylové dekorační látky 
 391 55 Chýnov  
 
Základní technické údaje: 

Druh:        POLONIA  

Kategorie: dekorační tkanina  ČSN EN ISO 
  457-80-91 
Materiálové složení:  100 % PE 
Šíře:  150 cm 
Hmotnost:  295 g/m 
Dostava osnovy / útku: osnova:  70 nití / cm 
 útek:  20 nití / cm 
Pevnost v tahu: osnova:  2019 N 13934-1 
 útek:  743 N 13934-1 
Odolnost v oděru: Martindale: 8 750 otáček 12947-2 
Posuv nití ve švu: posuv osnovních nití: 11,0 mm 80 0842   
 posuv útkových nití: 2,5 mm  80 0842  
Stálobarevnost: na světle: 4 105-B02 
 v praní: 4-5 105-C06 
 v suchém otěru: 4-5 105-X12 
 v mokrém otěru: 4-5 105-X12 
 v chemic. čištění 4 105-D01 
Způsob ošetřování:  

Změna rozměrů po praní: osnova: 0,0 %    25077 
 útek: 0,0 %    25077 
po chem. čištění: osnova: 0,0 %    3175-1,2 
 útek: 0,0 %    3175-1,2 
Úprava: předsrážení, zvýšení odolnosti proti posuvu ve švu    
Možné provedení:                    nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr (jen u větších množství), 
  možno vytkat v kvalitě Gardena 

Druh POLONIA je tkaná v obou směrech z polyesterového hedvábí a díky tomu má tkanina noblesní vzhled a hezky splývá. Jistou daní tomu 
je posouvání nití ve vazbě už při poměrně malém namáhání. Tkanina je vhodná pro závěsy, které jsou pevně nazdobené nebo ovládané 
šňůrovým taháním nebo tyčí. Tahání za závěs poškodí vzhled látky zanecháním šmouh. Tkanina je choulostivá na poškrabání a oděr. 
 

Vzory a jejich opakování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všechny vzory jsou chráněny autorskými právy.  http:// www.kolovrat.cz    
TLF 381 297 011 IČO: 47252561 
FAX 381 297 029 DIČ:  CZ47252561 
E-Mail:    info@kolovrat.cz OR:   Krajský soud České Budějovice, C 2213 
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 KOLOVRAT, ČM s. r. o. 
 Glamorous Jacquard Fabrics 
 CZ-391 55 Chýnov  
 
 

Article:        POLONIA    

Applications: decorative fabric  

Composition:   100 % PE 

Width:    150 cm 

Mass:   295 g/m 

Yarn density: warp:   70 threads/cm  
 weft:   20 threads/cm  

Tensile strength: warp:   2019 N 
 weft:   743 N 

Abrasion thread breakage: Martindale:  8 750 cycles 

Seam slippage: warp direction:   11,0 mm   
 weft direction:   2,5 mm  

Colour fastness: to light:  4 
 to washing:  4-5 
 to dry rubbing:  4-5 
 to wet rubbing:  4-5 
 to chemical cleaning: 4 
Maintenance:   shampooning   
 

Shrinkage after wasching: warp:            0,0 % 
                      weft:  0,0 %  

Shrinkage after chemical  
cleaning: warp:            0,0 % 
                      weft:  0,0 % 

Finishing:                           preshrinking, seam slippage resistance   

Modifications: flame retardant, dirty repellent, blackout (larger quantities only)  
 we can weave in quality Gardena 

Designs and repeats:   2092 → 38 cm ↓ 63 cm 
  2093 → 38 cm ↓ 44 cm 
  2094 → 12,5 cm ↓ 24 cm 
  2260 → 38 cm ↓ 38 cm 
 2095 → 19 cm ↓ 23 cm 
 2111 → 19 cm 
 2123 uni 
 2259 → 38 cm ↓ 39 cm 

Article POLONIA is woven in both directions of polyester filament yarn and it has a classy look and flows nice down. A disadvantage is 
slipping thread in bindings already at relatively small stress. The fabric is suitable for curtains that are firmly decorated or controlled by 
corded pulling or rod. Dragging the curtain causes a damage in the appearance and  leavs streaks. The fabric is sensitive to scratches and 
abrasion. 
 
All designs are protected by copyright. 
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