TEXTILIE SE VŠÍM VŠUDY
Testovaná bezpečnost: Značkou Trevira CS jsou označovány permanentně těžce vznětlivé textilie, které
jsou vyrobené z vláken a kabílků výrobce Trevira a od Trevira partnerů - dalších zpracovavatelů přízí.
Jedinečné u těchto textilií je, že nepotřebují žádnou dodatečnou chemickou úpravu a splňují důležité mezinárodní normy požární bezpečnosti. Všechny textilie, které nesou ochrannou známku Trevira CS, byly
testovány společností Trevira na jejich těžkou vznětlivost. Po úspěšném provedení zkoušky hořlavosti
získají textilie udělení značky a smí být uvedeny na trh pod značkou Trevira CS.

TREVIRA CS flex – SAFE AND VARIED
Plošná značka pro těžce vznětlivé textilie:
■

obsahující alespoň 75 % těžce vznětlivých vláken a kabílků Trevira

■

případně příměs až 25 % speciálních těžce vznětlivých kabílků Trevira a od definovaných partnerů

■

případně příměs až 5 % jiného materiálu (samostatně nebo jako součást výše uvedených 25 %)

■

Kombinace s jiným těžce vznětlivým materiálem než Trevira CS je možná pouze v případě, že kabílky nejsou k dispozici z Treviry

Značka Trevira CS flex znamená těžce vznětlivé textilie, které mohou být vybaveny dalšími doplňkovými funkcemi a/nebo
designovými efekty. Je samozřejmé, že bezpečnost je naší nejvyšší prioritou a nelze ji nikdy ohrozit. To znamená, že Trevira CS
značka bude vždy udělena pouze textiliím, které úspěšně projdou Trevira testem hoření. Aby toho bylo dosaženo, musí textilní
plocha obsahovat minimálně 75 % těžce vznětlivých vláken a kabílků z Treviry a/nebo od partnerských společností, které dále
zpracovávají přízi. Zbývajících 25 % mohou tvořit těžce vznětlivé produkty Treviry nebo od definovaných partnerů – může zde
být také zahrnut podíl až 5 % jiného materiálu, např. efektivní příze.
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V ČEM TREVIRA CS flex TEXTILIE VYNIKAJÍ

Bezpečnost

Komfort

Inherentní, trvalá těžká vznětlivost díky cílené modifikaci polyesterové molekuly,

■

Jednoduchá údržba, nemačkavé a rozměrově stabilní

která se neztrácí ani používáním, ani praním nebo stárnutím

■

Brilantní barvy a stálobarevnost na světle

Permanentní těžká vznětlivost bez dodatečných upravovacích prostředků nebo

■

Vysoká pevnost v oděru

procesů

■

Šetrné k pokožce

■

Žádné doutnání

■

Perfektní sedací komfort u čalouněných látek díky vysoké prodyšnosti

■

Pouze minimální vytváření kouřových spalin v případě požáru

■

Krátké prací cykly při nízké teplotě

■

Splnění důležitých mezinárodních protipožárních norem

■

■



šetří vodu, prací prostředky a energii

např. DIN 4102 část 1/B1; NF P 92503-507/M1; EN 13772 + 13773/1

■

Bezpečné díky testování a udělení ochranné známky

■

Těžce vznětlivé Trevira vlákna a kabílky jsou certifikované dle STANDARD 100
od OEKO-TEX ®, příloha 6, produktová třída I (nejvyšší stupeň hodnocení - 		
určeno také na výrobky pro děti)




Oblasti použití & servis
■

Široký výběr výrobků, mnoho možností použití


splňují požadavky pro certifikaci textilu

závěsy, záclony, potahové textilie, nástěnné potahy, ochrana před sluncem
v interiéru

■

Inovativní produkty s dalšími funkcemi, jako je lepší zvuková izolace, větší elasti-		
cita a speciální designové efekty, jako např. melanžová optika

■

Vysoká úroveň kvality jištěná stálou značkovou kontrolou Trevira

■

Ideální jak pro veřejný sektor, tak pro domácnost

