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PRACUJ Z FARGOTEXEM
Wieloletnie doświadczenie w pracy z tkaninami umożliwiło nam 
stworzenie kolekcji innowacyjnych technologicznie, które wyznaczając 
najwyższe standardy jakości, jednocześnie kreują współczesny design 
materiałów meblowych.
Wyjątkowość linii naszych produktów wsparliśmy zaplanowaną 
z niezwykłą starannością strategią marketingową.

Fargotex Sp z o.o., Al. Legionów 114C, Łomżawww.fargotex.pl
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„

Szanowni Państwo, 
świętujemy w tym roku 16 lat działalności Grupy Fargotex. To czas wystarczający, zarówno w życiu 
zawodowym człowieka jak i w istnieniu firmy, aby zdobyć wiedzę, doświadczenie i potencjał niezbęd-
ny do rozwoju i funkcjonowania na odpowiednim poziomie w następnych latach. Rozwój firmy oraz 
liczne osiągnięcia to zasługa całego zespołu Fargotex oraz wszystkich naszych partnerów. Sukces 
ten jest wynikiem naszej wspólnej pracy i wymiany doświadczeń. 
To dzięki opiniom pracowników firmy oraz naszych klientów tworzymy coraz lepsze produkty, a tym 
samym spełniamy marzenia osób, które pragną żyć bez ograniczeń, ale przy tym podążać za trendami.
Jestem przekonany, że jest w nas wiele energii i siły na kolejne lata pracy. 
Z tej okazji, chciałbym życzyć wszystkim Państwu wiele odwagi, ponieważ jedynie zdecydowane kro-
ki i śmiałe decyzje doprowadzą nas do sukcesu.

Józef Kosiorek, Prezes Zarządu

FARGOTEX Sp. z o. o. Al. Legionów 114C, 18-400 Łomża, tel. +48 86 218 53 90, fax. +48 86 218 51 44, e-mail: fargotex@fargotex.pl

Fabric & design

„
Dzięki zaufaniu naszych Klientów  
nieustannie się rozwijamy – zasięg  
działalności firmy obejmuje obecnie  
27 krajów świata. Dysponujemy  
bogatym zapleczem logistycznym,  
którego stworzenie było możliwe,  
dzięki zaangażowaniu całego naszego  
zespołu. Przez te wszystkie lata  
mieliśmy i wciąż mamy przyjemność  
współpracować z wspaniałymi ludźmi  
– pasjonatami i fachowcami w swoich  
dziedzinach.

Fargotex Sp. z o.o. powstał w 1999 roku. Od tej chwili 
nieustannie dążymy do bycia czołowym dostawcą tkanin 
meblowych w Polsce i za granicą. Naszym kluczem do suk-
cesu jest bogata oferta produktowa potwierdzona certy-
fikatem Oeko-Tex Standard 100, obsługa na najwyższym  
poziomie, dogodne warunki współpracy oraz dostawa ma-
teriału w ciągu 48 godzin.

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz pasja z jaką działa-
my, powoduje, że na wszystkich etapach naszej działalności 
dążymy do osiągnięcia najwyższych standardów.
Dzięki zaufaniu jakim obdarzają nas Klienci, cały czas się 
rozwijamy i dziś dysponujemy Centrum Logistycznym  
w Łomży, Działem Sprzedaży Detalicznej, Działem Produk-
cji Wzorników oraz Działem Kontroli Jakości. 

Przez 16 lat naszej działalności otworzyliśmy 3 filie zloka-
lizowane w Kępnie, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Rzeszo-
wie. Oddziały te umożliwiły nam podniesienie jakości usług 
dystrybucyjnych.

Pozycję naszej marki na rynku podkreślają licznie zdoby-
te nagrody i wyróżnienia m.in. Przedsiębiorstwa Fair Play,  
Gazeli Biznesu czy Ambasadora Biznesu. Najwyższe stan-
dardy i bogatą ofertę produktową doceniają nie tylko 
Klienci krajowi, ale również zagraniczni, bowiem materia-
ły meblowe dostarczamy m. in. do: Czech, Słowacji, Litwy, 
Niemiec, Holandii, Węgier czy też Hiszpanii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wprowadzi-
liśmy dwa nowe brandy naszej marki: Cosmonova Fabric 
Design oraz Cosmonova Contract będąca odpowiedzią  
na potrzeby rynku HoReCa.

Z myślą o inwestorach z rynku kontraktowego, architek-
tach i projektantach wnętrz stworzono warszawskie stu-
dio Cosmonova, gdzie można zapoznać się z pełną ofertą 
marki i skorzystać z fachowej pomocy doradców.

Rok 2013 zapoczątkował kolejny etap w historii naszej 
firmy. Zastosowanie nowoczesnej technologii i innowacyj-
nych rozwiązań pozwoliło na powstanie linii Magic Home 
Collection - kolekcji tkanin łatwoczyszczących. 

Od września 2014 r. Fargotex Sp. z o. o. jest wyłącznym 
dystrybutorem tkanin marki Sunbrella. Kolekcja IN & OUT 
to nieograniczony design oraz prawdziwa dowolność aran-
żacji. Nigdy więcej granic pomiędzy przestrzenią zewnętrz-
ną a wewnętrzną.

Premiery naszych najnowszych kolekcji mają miejsce na 
najbardziej prestiżowych wydarzeniach branży tekstylnej 
m.in. Heimtextil we Frankfurcie czy Home Decor/Meble 
Polska w Poznaniu. 

Fargotex to połączenie designu, serwisu i satysfakcji. 
Wszystko to po to, by spełniać marzenia i oczekiwania  
naszych Klientów.



JAKOŚĆ
POPRZEZ STARANNOŚĆ
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„ „

DOŚWIADCZENIE I PASJA Z JAKĄ 
PODCHODZIMY DO WSPÓŁPRACY
Z NASZYMI PARTNERAMI SĄ 
GWARANCJĄ OBSŁUGI NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE

WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ
ODPOWIADAMY NA PYTANIE      DLACZEGO

?
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„ „

NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU 
JEST NIEZWYKŁA STARANNOŚĆ Z JAKĄ 
PODCHODZIMY DO REALIZACJI 
WYOBRAŻEŃ O PRODUKTACH 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

02.

MARKA       SATYSFAKCJA NASZYCH KLIENTÓW 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, dokładamy szczególnych 
starań, by jakość naszych produktów była spełnieniem najwyższych oczekiwań.
Osiągamy to dzięki nieustannej pracy Działu Kontroli Jakości, współpracy  
z Polskim Instytutem Włókiennictwa w Łodzi oraz innymi akredytowanymi  
laboratoriami z różnych części świata. 

WSZYSTKIE OFEROWANE PRZEZ NAS
PRODUKTY POSIADAJĄ NAJWYŻSZĄ 
JAKOŚĆ, POTWIERDZONĄ UZNANYMI 
W BRANŻY CERTYFIKATAMI



„ „

STANDARD JAKOŚCI ZAPEWNIANY 
PRZEZ NIEZALEŻNE INSTYTUTY 
BADAWCZE, KTÓRE STOSUJĄ 
UJEDNOLICONE KRYTERIA I METODY
BADAWCZE

02.

DOBRY ZNAK     TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA 

Tekstylia oznakowane etykietą Oeko-Tex® spełniają wysokie wymagania 
humanoekologiczne. Wyroby ze znakiem Oeko-Tex są wolne od stężeń substancji 
szkodliwych, takich jak: metale ciężkie, formaldehydy, chlorowane fenole, 
przenośniki chloroorganiczne, związki cyny, barwniki alergogenne, zakazane  
barwniki azowe (odczepiające kancerogenne aryloaminy), itp., które mogłyby 
stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Oeko-Tex Standard 100 wyklucza stosowanie dimetylofumaranu jako substancji 
biologicznie aktywnej [głównym celem zastosowania DMF (CAS-NR. 624-49-7) 
jest hamowanie rozwoju pleśni w produktach ze skóry: butach, meblach itp., 
związek ten wykazuje silne działanie alergogenne]. W przypadku ubiegania się
o certyfikat, Instytut Stowarzyszenia Oeko-Tex każdorazowo wymaga dostarczenia 
informacji czy produkt zawiera substancje biologicznie czynne oraz czy podlega 
specjalnej obróbce do celów transportu. 
Produkty certyfikowane cechuje dobra odporność na wybarwienia (wodę, pot  
kwaśny i alkaliczny, tarcie suche), pH przyjazne dla skóry oraz brak emisji
nieprzyjemnych zapachów.
Norma Oeko-Tex Standard 100 jest wiodącą w świecie etykietą zoptymalizowaną 
pod kątem ekologii człowieka.

Art. 7 i 33 rozporządzenia Reach nr. 1907/2006

Art. 7 - wskazuje obowiązek rejestracji każdej substancji wchodzącej w skład 
wyrobów jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:
- substancja jest obecna w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 
1 tonę na wytwórcę lub importera,
- zamierzone jest uwolnienie substancji podczas normalnych lub racjonalnie 
przewidywalnych warunków zastosowania.
Fargotex nie ma obowiązku rejestracji, ponieważ żadna z substancji nie uwalnia się 
z wyrobu w sposób zamierzony.

Art. 33 - określa, że dostawca wyrobu zawierającego w stężeniu powyżej 0,15% 
wag. substancję wyszczególnioną na liście kandydackiej do ewentualnego 
włączenia do załącznika XIV przekazuje odbiorcy wyrobu wystarczające 
informacje, którymi dysponuje, pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, 
a przynajmniej nazwę substancji; natomiast na żądanie konsumenta dostawca wy-
robu zawierającego w stężeniu powyżej 0,1% wag. substancji z listy 
kandydackiej powinien przekazać odbiorcy wyrobu wystarczające informacje, 
którymi dysponuje, pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, 
a przynajmniej nazwę substancji; odpowiednie informacje przekazywane są 
bezpłatnie w terminie 45 dni od otrzymania stosownego żądania. 

CERTYFIKAT OEKO-TEX STANDARD 100 
SILNA DEKLARACJA BEZPIECZEŃSTWA

DEKLARACJA REACH

R



RÓŻNE RODZAJE STRUKTUR
ORAZ BOGACTWO KOLORÓW I ODCIENI
SPRAWIAJĄ, ŻE PRODUKTY Z ŁATWOŚCIĄ
DOPASUJĄ SIĘ DO INDYWIDUALNYCH  
POTRZEB ORAZ PREFERENCJI

03.

KOLEKCJE FARGOTEX FLOKI

FLOK 

Flok to produkt powstały przez zastosowanie technologii flokowania, 
czyli procesu nanoszenia na bazę podstawową tzw. strzyżyny tekstylnej - włókien 
naturalnych lub z tworzywa sztucznego, pociętych na odcinki o długości od 0,5 mm 
do 1,5 mm. Powierzchnia, która ma być flokowana pokrywana jest klejem. 
Następnie za pomocą urządzenia elektrostatycznego, nanosi się na powierzchnię 
bazy flok (strzyżę tekstylną). Zastosowanie pola elektrostatycznego sprawia, 
że włókna floku są nanoszone na powierzchnię z dużą prędkością, dzięki 
czemu przyklejają się do niej pionowo.
Flok to wyjątkowa w dotyku tkanina. Różnorodność faktur, wzorów i kolorów 
sprosta nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom.



TKANINY SZENILOWE TO GRUPA 
NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH 
TECHNICZNIE TKANIN OBICIOWYCH

03.

KOLEKCJE FARGOTEX SZENILE

TKANINA SZENILOWA 

Tkanina zawierająca przędzę szenilową w osnowie i/lub wątku, która zwykle 
składa się z dwóch lub więcej przędz włókienniczych skręconych razem 
i obejmujących krótkie końce przędzy włókienniczej, które odstają prostopadle.
Splot przędzy szenilowej nadaje tkaninie miękkość i jednocześnie jedwabisty 
połysk. Mimo tego, że jest miła w dotyku, nie ulega pillingowi, a przyjemna 
faktura pozostaje niezmieniona bez względu na intensywność użytkowania.



STRUKTURY – RÓŻNIĄ SIĘ GRUBOŚCIĄ, 
MIĘKKOŚCIĄ I FAKTURĄ – ZAWSZE  
W BOGATEJ PALECIE KOLORYSTYCZNEJ

03.

MONOKOLORY STRUKTURY
KOLEKCJE FARGOTEX

Wyrób włókienniczy płaski powstający w wyniku przeplatania ze sobą (według 
założonego splotu) wzajemnie prostopadłych układów nitek osnowy i wątku. 
Proces wytwarzania tkaniny nazywa się tkaniem i wykonywany jest na krosnach 
tkackich.
Tkaniny pasują do wysokiej jakości mebli, dając poczucie luksusu i tworząc 
idealne tło do wnętrz.

MONOKOLORY STRUKTURY



W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY STALE 
ROZWIJAJĄCEGO SIĘ RYNKU W NASZEJ
KOLEKCJI POJAWIŁY SIĘ TKANINY 
ZGODNE Z NAJNOWSZYMI TRENDAMI,
PANUJĄCYMI WE WZORNICTWIE

03.

KOLEKCJE FARGOTEX WZORY

Bogata kolekcja wzorów żakardowych jaki i szenilowych. Różnorodny design: 
poprzez nowoczesne, awangardowe aż do klasycznych, stonowanych kolekcji.
Doskonałe na tapicerkę mebli stylizowanych, ale także jako uzupełnienie 
nowatorskich artystycznych form meblowych.

WZORY

TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA    5/6



EKO SKÓRY FARGOTEX WYRÓŻNIA 
GWARANTOWANY ZNAK JAKOŚCI: „F”

03.

KOLEKCJE FARGOTEX EKO SKÓRY

F ZNAK GWARANTOWANEJ JAKOŚCI FARGOTEXU

Skóra ekologiczna powstaje w procesie produkcji na mokro. 
Podkład jest wytrawiany, a następnie nakładany jest poliuretan.
W ostatniej fazie po materiale przetłoczony jest wałek, który nadaje strukturę 
eko skórze, nadając tym samym charakter danego produktu.

Zaawansowane technologie produkcyjne pozwalają osiągnąć trwałość i łatwość 
użytkowania. Poliuretany umiejętnie łączą w sobie piękno i wygodę oraz niezwykłe 
właściwości użytkowe.

SKÓRA EKOLOGICZNA – POLIURETAN PU



CZYSZCZENIE      EASY CLEAN. EASY LIFE „ „
KOLEKCJA TKANIN ŁATWOCZYSZCZĄCYCH

04.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA UMOŻLIWIAJĄCE ŁATWE

Tkaniny z kolekcji Magic Home potwierdzają rozwój technologiczny produkcji 
materiałów obiciowych. Dzięki użytym apreturom Easy Clean czy też Easy Life 
wszystkie produkty z tej grupy charakteryzują się łatwością czyszczenia. 
Dzięki temu plama nie jest już powodem do stresu, a meble na dłużej pozostaną  
jak nowe. 

Plamy znikają bez śladu... Jak to jest możliwe? 
Tkaniny z kolekcji Magic Home nie poddają się łatwo plamom, zachowując 
nieskazitelną czystość przez długi czas.
Z Magic Home można czuć się swobodnie. Wino z przyjaciółmi, relaks przy 
filiżance aromatycznej kawy, beztroska zabawa z dzieckiem, a nawet krem 
czekoladowy – można zapomnieć o obawach i cieszyć się chwilą. A jeśli powstanie 
plama – łatwo można ją usunąć za pomocą odrobiny wody, ściereczki czy nawet 
szkolnej gumki do ścierania. Plama zniknie jak zaczarowana, a materiał 
natychmiast odzyska swój wspaniały wygląd. Tak, jakby nigdy nic się nie zdarzyło...

INNOWACYJNE APRETURY 
POZWALAJĄ CIESZYĆ SIĘ KANAPĄ 
PRZEZ WIELE LAT



TKANINY. TO STREFA WOLNA OD TRWAŁYCH ZABRUDZEŃ
TKANINY Z POWŁOKĄ        EASY LIFE TO NIE SĄ ZWYKŁE„ „

„ „
Porto urzeka swoim surowym pięknem. Wprowadza 

do wnętrz nastrój spokoju i równowagi. Tej naturalnej 
harmonii nie będzie w stanie zburzyć nawet 

przypadkowo rozlana kawa czy wino. Wszystko spłynie 
kropla po kropli albo też zatrzyma się na 

powierzchni tkaniny, czekając aż odsączysz rozlany płyn 
za pomocą papierowego ręcznika. Ewentualną plamę 

możesz zmyć zwykłą czystą wodą lub wodą 
z mydłem. Powłoka Easy Life nie pozwala na wsiąkanie 

płynów, zapewniając niezwykły komfort użytkowania 
(>50 000 cykli Martindale’a). Bo łatwość czyszczenia  

to naturalna cecha Porto.

PORTO PLECIONKA

Astoria jest tkaniną szenilową klasy premium. 
Doskonałą jakość zawdzięcza technologiom, które  
zabezpieczają materiał przed ścieraniem (100 000 cykli 
Martindale’a) oraz ułatwiają czyszczenie.  
Dzięki temu Astoria przez długi czas zachowuje świeży 
i czysty wygląd. Powłoka Easy Life zapobiega wsiąkaniu 
płynów i ułatwia zbieranie płynnych zabrudzeń poprzez 
proste odsączenie. Astoria bez względu na upływ czasu 
zachwyca czystością, zapewnia poczucie komfortu 
i cieszy oko swą wspaniałą barwą.

ASTORIA SZENIL„ „

KOLEKCJA TKANIN ŁATWOCZYSZCZĄCYCH

04.



„ „
Cameleon wyciąga jak as z rękawa to, co dla wnętrza 

najlepsze. Nieprzewidywalność głębi koloru ubrana  
w rozsądek użytkowania (40 000 cykli Martindale’a)  

to jego najsilniejsza strona, a odporna, „zwierzęca”  
powłoka (Easy Life) wiecznie pozostaje gotowa do 

fantazyjnej przemiany. Tkaniny, dzięki mieniącym się 
barwom, wykreują pasjonujące aranżacje, urzekające 

swoją wyjątkowością i zapewniające niebywałe  
wrażenia estetyczne.

Kolekcja Mont Blanc to inspiracja górską florą, która 
wyraża się zarówno w pastelowej kolorystyce tkanin, 
jak i ich charakterystycznej strukturze. Barwy szarości 
odwzorowują górzyste skały, beże to typowe dla  
górskich pejzaży piaski, zaś subtelne odcienie  
pomarańczy, różu i błękitu są jak kolorowe kwiaty  
dodające uroku całości krajobrazu. Górzyste tereny 
charakteryzuje siła i taka jest również kolekcja  
Mont Blanc (35 000 cykli Martindale’a). Ponadto dzięki  
apreturze Easy Life jest to tkanina łatwoczyszcząca, 
z której wszelkie plamy można usunąć bez większego 
trudu.

CAMELEON

MONT BLANC

SZENIL

SZENIL„ „

„ „
Elegancka, szykowna, ponadczasowa to hasła, które 

idealnie współgrają ze stylem Glam Velvetu.  
Niezwykle bogata paleta kolorystyczna tej tkaniny  

zapewnia ogromne możliwości aranżacyjne,  
odpowiednie zarówno dla wnętrz klasycznych jak 

i nowoczesnych. Glam Velvet to kolekcja ekskluzywna, 
ale i funkcjonalna. Jej użyteczność wyraża się przede 

wszystkim w wysokiej trwałości (47 000 cykli 
Martindale’a) oraz łatwości czyszczenia Easy Life,  

dzięki której nawet plama z czerwonego wina  
zniknie bez śladu.

GLAM VELVET WELWET

Stone to kolekcja pełna miękkich tkanin i stonowanych  
kolorów w  bardzo modnym wydaniu.  Melanżowy  
charakter tkanin to trend, którego obecność od kilku  
sezonów zauważamy nie tylko we wnętrzach, ale także  
w branży fashion. Gra barwnych włókien obecna  
w kolekcji, dodaje jej wyjątkowego oblicza i sprawia,  
że Stone zyskuje coraz więcej sympatyków. Niezwykle 
przyjemna w dotyku, ale i trwała (35 000 cykli  
Martindale’a) plecionka szenilowa z pewnością stworzy 
wnętrze pełne ciepła i urzekającej subtelności.

STONE PLECIONKA SZENILOWA„ „



NAWET NAJBARDZIEJ KREATYWNE OSOBOWOŚCI
TKANINY Z POWŁOKĄ       EASY CLEAN ZNIOSĄ„ „
KOLEKCJA TKANIN ŁATWOCZYSZCZĄCYCH

04.

„ „
Spokojne barwy natury nadadzą wnętrzu harmonii  

i uporządkowania. Lotos dzięki swej wysokiej  
wytrzymałości (50 000 cykli Martindale’a) pozwala na 

oderwanie się od codzienności i odprężenie  
w otoczeniu przyrody. Warstwa Easy Clean dodaje 

pewności, iż chwile naturalnego wypoczynku  
nie zostaną niczym zakłócone. Nowoczesne akcenty  

w postaci czerwieni, różu czy fioletu ożywią stonowane 
wnętrze i dodadzą radości prostym aranżacjom.

Orion to tkanina, z której można łatwo i wygodnie 
usunąć większość zabrudzeń za pomocą wody. 
Orion zaskakuje także przystępną ceną. 
Zaawansowana technologia Easy Clean znalazła 
bowiem zastosowanie w popularnej tkaninie, chętnie 
kupowanej przez wszystkich, którym zależy na 
wygodzie użytkowania, trwałości (>90 000 cykli  
Martindale’a), szerokim wyborze kolorów 
i przyjemnej w dotyku miękkości materiału.

LOTOS

ORION

PLECIONKA

SZENIL„ „



„ „
Infinity jest tak miękką i przyjemną w dotyku tkaniną,  

że aż chciałoby się ją nieustannie gładzić i przytulać. 
Tymczasem pod tą delikatną powierzchnią Infinity  

skrywa wyjątkowo mocny charakter, odporny  
na zanieczyszczenia oraz przetarcia 

(> 50 000 cykli Martindale’a). Dzięki temu  
wszelkie plamy łatwo poddają się działaniu wilgotnej 

ściereczki i znikają, nie naruszając pluszowej  
struktury materiału. 

Naturalna, zwierzęca struktura, wzmocniona  
szlachetnym pięknem egzotycznych kolorów  
to propozycja dla miłośników niezapomnianych  
przygód i dalekich podróży. Wysoka wytrzymałość  
użytkowa kolekcji Crocco (100 000 cykli Martindale’a)  
oraz powłoka Easy Clean dają nieograniczone  
możliwości aranżacyjne, pozwalając na uwolnienie  
fantazji każdego podróżnika. Niech niezapomniane 
chwile zaczną się od wnętrza.

INFINITY

CROCCO

FLOK

FLOK„ „

„ „
Pepitka to połączenie tradycji z nowoczesnością  

i wyrafinowanym stylem. Potrafi być elegancka,  
casualowa, sportowa, wieczorowa, poważna lub  

zabawna. Jej charakter idealnie wpisuje się  
we wnętrza, w których kobiecość ogrywa główną rolę. 

Nawet dominująca płeć piękna doceni wyjątkową  
wytrzymałość Diuny (100 000 cykli Martindale’a),  

a codzienna dbałość o urodę, dzięki powłoce  
Easy Clean, stanie się czystą przyjemnością

Od bieli do czerni poprzez całą gamę barw natury… 
Indygo urzeka nie tylko propozycją kolorów,  
ale i strukturą, która łączy w sobie ponadczasowość   
designu z obietnicą komfortu. Złudzenie indiańskiej 
skóry w połączeniu z niebywałą trwałością  
(100 000 cykli Martindale’a) i odpornością (Easy Clean)  
to propozycja nie do odrzucenia dla wnętrz głodnych 
natury ubranej w elegancję.

DIUNA

INDYGO

FLOK

FLOK„ „



„ „
Wyjątkowość kolekcji Apollo wyraża się w jej bogatych  

wybarwieniach. Nie bez przyczyny kolekcja zawdzięcza 
swoją nazwę od boga piękna. Bogactwo kolorów,  

subtelny dotyk, zachwycająca struktura to pełnia uroku 
tkanin szenilowych w wydaniu Apollo. Wielość barw  

i parametry użytkowe (>25 000 cykli Martindale’a) 
otwierają nam drzwi do inspiracji i pozwalają wydobyć  
z kolekcji mnóstwo fantastycznych rozwiązań i jeszcze 

więcej możliwości aranżacyjnych.

APOLLO SZENIL

Penta to kolekcja na każdą porę roku. Gorące, 
intensywne barwy nadadzą wnętrzu wiosennej  
świeżości oraz letniego powiewu. Brązy i pomarańcze  
to inspiracja piękną, polską jesienią, zaś odcienie  
szarości i beży tworzą klimat zimowych, ale przytulnych 
aranżacji. Amplituda temperatur sprawia, że Penta  
charakteryzuje się niezwykłą trwałością materiałów 
(230 000 cykli Martindale’a) oraz łatwością czyszczenia, 
gotową do zwalczania plam o każdej porze roku.

PENTA FLOK„ „

NAWET NAJBARDZIEJ KREATYWNE OSOBOWOŚCI
TKANINY Z POWŁOKĄ       EASY CLEAN ZNIOSĄ„ „
KOLEKCJA TKANIN ŁATWOCZYSZCZĄCYCH

04.



KOLEKCJA TKANIN ŁATWOCZYSZCZĄCYCH

04.

DO ZADAŃ SPECJALNYCH, DEDYKOWANE MIŁOŚNIKOM 
ZWIERZĄTI ICH NAJWIERNIEJSZYM PUPILOM

TKANINY Z POWŁOKĄ      EASY CLEAN STWORZONE„
„

„ „
Mineva New z łatwością opiera się wszelkim 

zabrudzeniom, które mogą się zdarzyć w domu. 
Od herbaty aż po plastelinę – wszystko zmywa się bez 

trudu. Jej uroda nie przemija przez długi czas, ponieważ 
tkanina jest nadzwyczaj odporna również na rozdarcia  

i przetarcia (> 75 000 cykli Martindale’a). Nawet kot  
czy pies nie da sobie z nią rady. A przy tym jest  

zdrowa i przyjazna dla środowiska naturalnego,  
co potwierdza certyfikat Oeko-Tex Standard 100. 

MINEVA NEW FLOK

MARGO FLOK„ „
Margo to najnowsza propozycja przytulnej tkaniny, 
idealnej dla miłośników zwierząt. 
Wysokie parametry wytrzymałościowe (> 100 000 cykli 
Martindale’a) sprawiają, że codzienna radość dzielona 
ze swoim pupilem staje się niczym nieograniczona.  
Ponadto bogata gama kolorów sprosta nawet  
najbardziej wyszukanym aranżacjom, nadając wnętrzu 
niezwykłe walory zarówno estetyczne jak i użytkowe.



KOLEKCJA TKANIN ŁATWOCZYSZCZĄCYCH

04.

MŁODE TALENTY, BO INSPIRACJA MOŻE PRZYJŚĆ W KAŻDEJ 
CHWILI, NAWET KIEDY ZABRAKNIE KARTKI PAPIERU

ECO SKÓRA Z POWŁOKĄ      EASY CLEAN WSPIERA„
„

„ „
Vienna wygląda niczym naturalna skóra i nie wymaga 

przy tym specjalnych zabiegów konserwacyjnych. 
Do usunięcia śladów kredek, długopisu czy flamastra, 

wystarczy zwykła gumka do ścierania. To wyjątkowo 
trwały materiał (>50 000 cykli Martindale’a), nawet 

wielokrotne ścieranie nie pozostawia na nim  
najmniejszego śladu. Inne plamy łatwo zetrzeć  

wilgotną ściereczką, a te bardziej  
uporczywe – odrobiną alkoholu etylowego. 
 Vienna to materiał oddychający – pozwala 

na cyrkulację powietrza.

VIENNA EKO SKÓRA

Fushion to kolekcja eko-skór utrzymanych w spokojnej 
tonacji kolorystycznej o wysokich parametrach  
użytkowych (>100 000 cykli Martindale’a).   
Gdy uważniej przyjrzymy się jej strukturze,  
dostrzeżemy inspirację wybarwieniami powszechnych 
skór naturalnych.  W kolekcji znajdziemy ciepłe brązy, 
zgaszone szarości i powściągliwą czerń – łamane  
akcentami czerwieni i musztardowej żółci. Fushion  
jako kolejna z eko-skór dołącza do kolekcji tkanin  
łatwoczyszczących, poszerzając tym samym  
rodzinę komfortowych tkanin Magic Home Collection. 

FUSHION EKO SKÓRA„ „



ASORTYMENT TKANIN 
DEKORACYJNYCH WYRÓŻNIA SIĘ 
WYSOKĄ JAKOŚCIĄ, STARANNYM 
WYKONANIEM ORAZ ORYGINALNYM 
WZORNICTWEM

05.

COSMONOVA - KOLEKCJA TKANIN 
DEKORACYJNYCH

Tkaniny dekoracyjne Cosmonova zostały stworzone z myślą o pięknych wnętrzach. 
To kolekcje, które projektowaliśmy z pełną pasji determinacją, tak aby doskonale 
współgrały z każdą koncepcją, budując świat pełen emocji.
Wyraziste wzory o klasycznym, pełnym elegancji charakterze, idealnie 
wpasowują się w wyrafinowane wnętrza. 
Nowoczesne formy niektórych kolekcji to propozycje do odważnych 
i dynamicznych kreacji. Z kolei subtelne barwy i struktury innych kolekcji,  
inspirowane były naturą, tworząc niepowtarzalny klimat wnętrza.
Cosmonova to źródło wielu inspiracji i niewyczerpane możliwości aranżacyjne.

Proponujemy idealnie wyważoną 
elegancję w połączeniu 

z przepychem barw. Kolekcję pełną 
ciepła, ale jednocześnie łamiącą 

schematy poprzez różnorodność 
faktur i możliwości aranżacyjnych. 

Crystal Gloss to niewątpliwie szansa 
na namiastkę świata glamour 

w naszych wnętrzach.

CRYSTAL GLOSS

>>



Kolekcja umożliwia pójście 
własną drogą poprzez oryginalne 
połączenia i wyróżnienie stylem. 

W konsekwencji możemy tworzyć 
wnętrza pełne smaku i klasy.

Kto z nas nie chciałaby mieć szykownych, 
pełnych uroku wnętrz. 

Odpowiedzią jest kolekcja Rhapsody, 
czyli elementy pięknego złota wkomponowane w 

przestrzenną strukturę.

Dla najbardziej wymagających 
zaprojektowaliśmy nowoczesną kolekcję  
Barcelona. Spójna stylistyka struktur 
i kolorów umożliwi wykreowanie przestrzeni 
z jednoczesnym wykorzystaniem efektu
zaciemniającego dostęp światła.

SOFT TOUCH 

RHAPSODY

BARCELONA

>

>

>

TO ZUPEŁNIE INNE TKANINY 
DEKORACYJNE - PRZYJEMNE 
W DOTYKU, ELEGANCKIE I ZAWSZE
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

05.

Lekkie, subtelne i zwiewne tkaniny 
o imponującej palecie barw. Ich plastyczność 

przyciągnie uwagę miłośników delikatnych,  
gniecionych bądź surowszych woali. 

Subtelność i szyk w każdym calu.  
Kolekcję charakteryzuje 

niezobowiązująca elegancja 
i doskonała jakość.

Kompozycja trzech eleganckich wzorów 
w subtelnych ponadczasowych barwach. 
Połączenie klasyki z nowoczesnością 
sprawia, że Flaxo to kolekcja do każdego 
wnętrza.

SHEERFUL

SUPERNOVA

FLAXO

>

>

>



BRAND COSMONOVA ZRODZIŁ SIĘ 
Z POTRZEBY TWORZENIA PIĘKNYCH
I KOMPLEKSOWYCH WNĘTRZ

Z MYŚLĄ O INWESTORACH  
Z RYNKU KONTRAKTOWEGO,  
ARCHITEKTACH  
I PROJEKTANTACH WNĘTRZ  
STWORZONO WARSZAWSKIE  
STUDIO COSMONOVA, 
GDZIE MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ 
Z PEŁNĄ OFERTĄ MARKI,
ZAPRASZAMY NA POKORNĄ 2

Brand Cosmonova stworzyliśmy z myślą o pięknych wnętrzach. Jest to wynik  
obserwacji potrzeb naszych klientów, którzy poszukują innowacyjnych tkanin  
meblowych i dekoracyjnych o najwyższej jakości oraz wysublimowanym designie.

Cosmonova to spójna stylistycznie i wzorniczo całość.  
To kolekcje, które projektowaliśmy z pasją i determinacją, tak aby doskonale  
współgrały z każdą koncepcją, budując świat pełen emocji. To również źródło wielu 
inspiracji i niewyczerpanych możliwości aranżacyjnych.

Wiele z propozycji Cosmonova  można dopasować do indywidualnych wymagań 
klienta m.in. odnośnie wymiarów, gramatury, wzorów.  
Współpraca z renomowanymi producentami tekstyliów pozwala realizować  
każdego rodzaju zlecenia i dostarczać produkt idealnie spełniający oczekiwania 
Klientów. Ponadto Cosmonova oferuje różnorakie możliwości indywidualizacji  
zamawianych tekstyliów: od nadruków, poprzez hafty dekoracyjne i branding,  
po monogramowanie. Gwarantujemy również fachowy serwis, wyrażający się  
w szczegółowych pomiarach, nienagannym szyciu, indywidualizacji projektów,  
a także gwarancji montażu. To sprawia, że tekstylia mogą być kolejnym elementem 
budującym markę danej firmy czy obiektu. 

Z myślą o inwestorach z rynku kontraktowego, architektach i projektantach wnętrz 
stworzono warszawskie studio Cosmonova, gdzie można zapoznać się z pełną  
ofertą marki i skorzytać z fachowej pomocy doradców. Elegancka i wysmakowana 
atmosfera studia Cosmonova oddaje charakter marki i jej oferty w otoczeniu  
pięknych tkanin. W takim miejscu przyjemnie się pracuje, a na wszystkich gości  
czeka zawsze filiżanka świeżo parzonej, aromatycznej kawy.

Zapraszamy

Studio Cosmonova 
ul. Pokorna 2 lok. 14
00-199 Warszawa
tel. +48 22 535 32 41
fax +48 22 535 32 42
e-mail: showroom@cosmonova.pl



COSMONOVA – BRAND TKANIN 
DEKORACYJNYCH FIRMY FARGOTEX 
ROZWIJA SKRZYDŁA, OD TERAZ NASZA 
OFERTA TO NIE TYLKO TKANINY 
DEKORACYJNE I MEBLOWE, ALE TAKŻE 
SZEROKA GAMA PRODUKTÓW 
DEDYKOWANYCH SEKTOROWI HORECA

05.

COSMONOVA CONTRACT 
TO KWINTESENCJA ELEGANCJI 
I MINIMALIZMU W PEŁNYM WYDANIU

Piękne woale i szlachetne dimouty oraz tkaniny dekoracyjne dostępne również 
w wersji uniepalnionej, tkaniny pościelowe, ręczniki, oraz szlafroki, systemy 
karniszy i mechanizmy rolet, a także wiele innych elementów niezbędnych 
do kompleksowego wyposażenia obiektów. Wszystkie nasze produkty spełniają 
najwyższe kryteria trwałości i jakości. Budując nową ofertę, postawiliśmy na 
wyselekcjonowane z niezwykłą starannością surowce, tak aby ich właściwości 
użytkowe jak i estetyczne satysfakcjonowały naszych najbardziej wymagających 
klientów. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, zapewniamy także 
kompleksową obsługę, począwszy od wykonania pomiarów oraz wstępnego 
projektu, aż do ostatecznego montażu.



REKLAMA DZWIGNIĄ HANDLU

06.

PEŁNE       WSPARCIE MARKETINGOWE„ „

MAGNETYZM PRZESTRZENI 
HANDLOWEJ

Sukces oraz zadowolenie naszych Klientów to nasz główny cel, dlatego właśnie  
starannie opracowaliśmy strategię komunikacji marketingowej, której celem jest 
intensyfikacja sprzedaży produktów poprzez system materiałów wspierających 
w placówkach Partnerów.

Materiały POS oraz działania Visual Merchandisingowe jako integralna część 
strategii komunikacji.

Główne zadania materiałów POS:
• uczulają klientów na obecność marki w miejscu sprzedaży,
• zapewniają obecność marki w widocznym miejscu,
• wpływają na wyobrażenie o jakości produktu,
• współtworzą image marki,
• pomagają zlokalizować produkt w punkcie sprzedaży,
• pomagają w reklamie produktu w miejscu sprzedaży,
• umieszczone w pobliżu produktów - pełnią rolę ‚‚cichego sprzedawcy’’,
• uatrakcyjniają ekspozycję,
• inicjują zakupy.

Korzyści wynikające ze strategii marketingowej Fargotex:
1. Wsparcie pracowników obsługi poprzez dostarczenie narzędzi do budowania 

zainteresowania klientów, zachęcenia ich do dokonywania zakupów.
2. Podniesienie świadomości klientów odnośnie wartości oferowanych produktów.
3. Ujednolicenie i dobór odpowiednich materiałów POS do wzmocnienia  

widoczności marki na salonie.

Kompleksowe działania obejmujące czynności: analityczne, projektowe, 
realizacyjne, wdrożeniowe i kontrolne podzielone zostały na dwa etapy: 
1. Dystrybucja materiałów POS i ich ekspozycja w salonach sprzedaży  

(istotę kampanii stanowi właściwa ekspozycja materiałów).
2. Opieka nad marketingową stroną wyglądu ekspozycji oraz prawidłowym  

ułożeniem narzędzi wspierania sprzedaży tak, aby zapewnić ich maksymalną 
dostępność.



FARGOTEX Sp. z o. o. 
Al. Legionów 114C

18-400 Łomża
tel. +48 86 218 53 90
fax. +48 86 218 51 44

e-mail: fargotex@fargotex.pl
www.fargotex.pl

Przedstawiony materiał został zaprojektowany przez Dział Marketingu Fargotex Sp. z o.o. i jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Całość materiału, jak i jego 
poszczególne części mogą być wykorzystywane tylko w zakresie określonym przez Fargotex. Użycie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub opracowywanie konceptu, częściowe 

lub całkowite, dopuszczalne jest tylko za pisemną zgodą Fargotex jako autora.

„

Zapraszamy do kontaktu

„
Zostań naszym Partnerem,
dołącz do nas i odnieś sukces.
 Oferta Fargotex Group to od początku spójna  
stylistycznie i wzorniczo całość. To potwierdzenie  
naszego 16-letniego doświadczenia w dziedzinie  
projektowania tkanin, poznawania potrzeb rynku,  
obserwowania i podążania za światowymi trendami.  
Nie naśladujemy innych, mamy własny styl  
wyróżniający się na tle rynkowej oferty.  
Ponadto służymy naszym klientom fachowym
serwisem i oferujemy im szeroki wachlarz usług
związanych z tekstyliami.
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FARGOTEX Sp. z o. o. 
Al. Legionów 114C 
18-400 Łomża 
tel. +48 86 218 53 90 
fax +48 86 218 51 44 
fargotex@fargotex.pl 

Filia Kępno 
ul. Wrocławska 5
63-600 Kępno 
tel./fax +48 62 782 33 82  
kepno@fargotex.pl

Filia Kalwaria Zebrzydowska
ul. Jagiellońska 70 
34-130 Kalwaria Zebrzydowska 
tel./fax +48 33 872 64 34 
kalwaria@fargotex.pl

Filia Rzeszów 
Palikówka 197B
36-073 Strażów
tel./fax +48 17 771 11 20
rzeszow@fargotex.pl

Studio Cosmonova 
ul. Pokorna 2 lok. 14
00-199 Warszawa
tel. +48 22 535 32 41
fax +48 22 535 32 42
showroom@cosmonova.pl


