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ORYGINALNY PLUSZ KL ĘCZNIKOWY KNIEPLUSH ®  melan ż/strukturalny  

grubo ść całkowita 20 mm  
 
Opis materiału: 
 
Tkanina: 
Tkanina welurowa najwyższej jakości materiałowej, 100 % poliamid 6.6 , wyjątkowo odporna mechanicznie, odporna 
na zabrudzenia dzięki impregnacji włókien, antystatyczna; trudnopalna B1. 
 
Masa liniowa:      1090 g/mb (szerokość 150 cm) 
Odporność na przecieranie:   290.000 cykli  
Odporność na tarcie:     > = 5 
Światłoodporność:     > = 5 
Wodoodporność:     > = 4 
Odporność na działanie rozpuszczalników: > = 5 
Odporność na szamponowanie:   > = 5 
30 odcieni barw wg karty barw 
 
Budowa pokrycia tapicerskiego: 

- Warstwa stabilizująca: warstwa stabilizująca polietylenowo-lateksowa jest zgrzana z tkaniną welurową. 
- Gąbka wypełniająca: wyjątkowo wytrzymałe, wysokojakościowe tworzywo spienione, masa właściwa 140 kg 

/m³, wytrzymałość przy ściskaniu 60,0; grubość gąbki 10 mm. 
- Przeciwpoślizgowa gąbka adhezyjna: przeciwpoślizgowa gąbka adhezyjna 5 mm z tkaniną podkładową 

wykonaną z jedwabiu poliestrowego/jedwabiu szklanego, zmywalna na mokro. 
Klej i szew brzegowy: klej poliuretanowy bezrozpuszczalnikowy, do spajania różnych materiałów; potrójne 
przeszycie pod wysokim naciskiem ze specjalnego jedwabiu poliamidowego wytrzymałego na zerwanie.. 

 
Przekrój poprzeczny pokrycia tapicerskiego 
 
 
      
 
 
 
Proces wytwarzania: 
Tkanina welurowa z lateksową warstwą stabilizującą, gąbka wypełniająca i pianka adhezyjna zostają połączone ze 
sobą metodą zgrzewania; dodatkowo wszystkie materiały zostają przeszyte na krawędziach pod wysokim naciskiem. 
 
Właściwo ści poduszek Havener na kl ęczniki: 
Poduszki można wygodnie kłaść na klęcznikach  i zdejmować bez obawy uszkodzenia powierzchni klęcznika. Możliwa 
jest wygodna pielęgnacja i czyszczenie poduszek, bowiem impregnacja włókien tkaniny zapewnia odporność 
powierzchni na zabrudzenia.  Powłoka tapicerska nie ulega pofałdowaniu i nie odkształca się. Powłoka poliuretanowo-
lateksowa od spodu materiału zabezpiecza przed wilgocią, przez co warstwa gąbki jest chroniona przed wnikaniem 
płynów. Przez przeszycie i sklejenie wszystkich wysokojakościowych materiałów wykluczono możliwość rozrywania 
się tapicerki na krawędziach, co gwarantuje wyjątkowo długi czas użytkowania produktu. 
 
Wykonanie na miar ę 
Poduszka tapicerska zostaje wykonana z zapewnieniem dokładnego dopasowania  do każdego z klęczników, bez 
widocznego szwu ; naroża, zaokrąglenia, ukosy i wycięcia klęczników zostają uwzględnione indywidualnie. 
 
Zamocowanie:  
Za pomocą specjalnej dwustronnej taśmy samoprzylepnej 
 

15 lat gwarancji na kompletne pokrycie tapicerskie 

 


