


Cool e clássico, o linho é um tecido 

plural que dá personalidade à 

decoração, seja em livings, varandas, 

espaços gourmet, entre tantos 

outros ambientes. A coleção Garden 

foi criada pensando nisso: um jardim 

de referências tropicais, listras e, 

claro, flores.

Como na moda, o linho é atemporal 

e sua textura enriquece qualquer 

peça de decoração. Também dispõe 

de vários níveis de proteção para o 

tecido, possibilitando sua aplicação 

em áreas internas ou externas.

Seja bem-vindo ao nosso jardim. 

Fique à vontade e colha uma flor.
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Cool e clássico, o linho é um 

tecido plural que dá personalidade 

à decoração, seja em livings, 

varandas, espaços gourmet, entre 

tantos outros ambientes. A coleção 

Garden foi criada pensando nisso: 

um jardim de referências tropicais, 

listras e, claro, flores. 

Como na moda, o linho é atemporal 

e sua textura enriquece qualquer 

peça de decoração. Também dispõe 

de vários níveis de proteção para o 

tecido, possibilitando sua aplicação 

em áreas internas ou externas.

Seja bem-vindo ao nosso jardim. 

Fique à vontade e colha uma flor.

A leveza e elegância 
do linho florescem 
nesse jardim.

A leveza e elegância 
do linho florescem 
nesse jardim.

A leveza e elegância 
do linho florescem 
nesse jardim.
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| Insect repel | Antichama
| Insect repel | Antichama
| Insect repel | Antichama

Composição do tecido:
• Base 489: 100% poliéster
• Base 883: 100% poliéster
• Base 923: 83,06% poliéster
e 16,94% linho
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e 16,94% linho

Composição do tecido:
• BASE 489: 100% poliéster
• BASE 883: 100% poliéster
• BASE 923: 83,06% poliéster
e 16,94% linho

para informações adicionais sobre os 
acabamentos, verificar as etiquetas de 
manutenção e uso respectivos. 
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não é aplicado nenhum 
acabamento, portanto só pode ser 
utilizado em áreas internas sem 
incidência direta de luz solar ou 
artificial. Acabamento indicado 
para tecidos lisos e estampados.

não é aplicado nenhum 
acabamento, portanto só pode ser 
utilizado em áreas internas sem 
incidência direta de luz solar ou 
artificial. Acabamento indicado para 
tecidos lisos e estampados.

não é aplicado nenhum 
acabamento, portanto só pode ser 
utilizado em áreas internas sem 
incidência direta de luz solar ou 
artificial. Acabamento indicado para 
tecidos lisos e estampados.

É aplicado Fiprotec, que confere 
proteção a substâncias aquosas 
(não oleosas). Só pode ser 
utilizado em áreas internas. 
Acabamento indicado para 
tecidos lisos e estampados.
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(não oleosas). Só pode ser 
utilizado em áreas internas. 
Acabamento indicado para tecidos 
lisos e estampados.

É aplicado Fiprotec plus outdoor, 
plus outdoor, que confere maior 
resistência ao desbotamento e 
efeitos degradantes, como também 
contra mofo, e também contra 
mofo, substâncias aquosas e 
oleosas. Aplicável nas bases Atol 
e lino. Acabamento indicado para 
tecidos lisos.

É aplicado Fiprotec plus outdoor, plus 
outdoor, que confere maior resistência 
ao desbotamento e efeitos degradantes, 
como também contra mofo, e também 
contra mofo, substâncias aquosas e 
oleosas. Aplicável nas bases Atol e lino. 
Acabamento indicado para tecidos lisos.

É aplicado Fiprotec plus outdoor, plus 
outdoor, que confere maior resistência 
ao desbotamento e efeitos degradantes, 
como também contra mofo, e também 
contra mofo, substâncias aquosas e 
oleosas. Aplicável nas bases Atol e lino. 
Acabamento indicado para tecidos lisos.

É aplicado Aquatec, que 
encorpa o tecido conferindo-
lhe maior resistência ao 
desbotamento e efeitos 
degradantes, como também 
contra mofo, e também contra 
mofo, substâncias aquosas e 
oleosas. protege as cores por 
muito mais tempo. Aplicável 
somente na base Solaris. 
Acabamento indicado para 
tecidos lisos.

É aplicado Aquatec, que encorpa 
o tecido conferindo-lhe maior 
resistência ao desbotamento 
e efeitos degradantes, como 
também contra mofo, e também 
contra mofo, substâncias 
aquosas e oleosas. protege 
as cores por muito mais 
tempo. Aplicável somente 
na base Solaris. Acabamento 
indicado para tecidos lisos.

É aplicado Aquatec, que encorpa 
o tecido conferindo-lhe maior 
resistência ao desbotamento 
e efeitos degradantes, como 
também contra mofo, e também 
contra mofo, substâncias 
aquosas e oleosas. protege 
as cores por muito mais 
tempo. Aplicável somente 
na base Solaris. Acabamento 
indicado para tecidos lisos.
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VeJA Como eSColHer 
o ACAbAmenTo mAIS 
ADeQUADo pArA o 
TeCIDo GArDen lInHo.

NÍVEL DE PROTEÇÃO
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Acabamento aplicável 
em tecidos estampados
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Acabamento aplicável 
em tecidos lisos
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É aplicado Fiprotec Ultra, que 
confere ao tecido resistência a 
intempéries e mofo. pode ser 
utilizado em áreas externas. 
Acabamento indicado para 
tecidos estampados.
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confere ao tecido resistência a 
intempéries e mofo. pode ser 
utilizado em áreas externas. 
Acabamento indicado para 
tecidos estampados.

É aplicado Fiprotec Ultra, que 
confere ao tecido resistência a 
intempéries e mofo. pode ser 
utilizado em áreas externas. 
Acabamento indicado para 
tecidos estampados.

VEja cOmO EscOLhER O acabamENTO mais 
aDEquaDO PaRa O TEciDO GaRDEN LiNhO.

VeJA Como eSColHer 
o ACAbAmenTo mAIS 
ADeQUADo pArA o TeCIDo 
GArDen lInHo.
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