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Mamy ponad 110 lat doświadczenia w produkcji tkanin, wiedzę, zespół ekspertów, zaplecze techniczne oraz kadrowe. Nasze tkaniny cechuje nowoczesny design 
i wysoka jakość. Każda partia produkowanych materiałów jest testowana w naszym laboratorium. Współpracujemy z największymi przewoźnikami, 

producentami taborów oraz siedzisk w Polsce i zagranicą.

We have over 110 years of experience in the production of fabrics, knowledge, a team of experts, technical basis and personnel resources. Our fabrics are 
              characterized by modern design and high quality. Each batch of manufactured materials is tested in our laboratory. We work with the largest carriers, 

manufacturers of rolling stock and seats in Poland and abroad. 



comfortkomfort
Na życzenie klienta, tkanina może być impregnowana specjalnym środkiem brudoodpornym. 
W tym celu wykorzystujemy certyfikowaną apreturę Teflon™ fabric protector, która nadaje tkaninie 
wodoodporność, oleofobowość, odpornośc na suchy brud i szamponowe pranie. Nasi klienci 
doceniają komfort jej użytkowania i łatwość utrzymania tkaniny w czystości. 

8637/6075 8637/ICW/2

8637/PR/K1830 8637/2x2

8637/6091/2 8637/9a4

8637/PR/1801 8637/10/2

8637/6104 8637/801/5

8637/PR/1801 8637/RED

At customer’s request, the fabric can be impregnated with a special stain-resistant agent. 
For this purpose, we use a certified Teflon ™ fabric protector coating that gives the fabric 

waterproof, oil-repellent, dry dirt resistance and shampoo washing resistance. Our clients 
appreciate the comfort of its use and the ease of keeping the fabric clean.



qualityjakość
Każda partia wyprodukowanego materiału jest badana w naszym laboratorium, aby sprostać 
Państwa oczekiwaniom i mieć pewność, że produkt spełnia wymagane normy. Jakość naszych 
tkanin potwierdzają testy ścieralności Martindale’a, w których osiągamy wynik powyżej 100 000 
cykli, co gwarantuje bardzo wysoką wytrzymałość tkaniny.    

8637/815 8637/IC03KL1

8637/817 8439/10

8956/11 8439/7

8637/6090 8637/PR/12906

8637/KRL01 8637/5001

8637/821 8956/10

Each batch of produced fabrics is tested in our laboratory to meet your expectations and be sure 
that the product meets the required standards. The quality of our fabrics is confirmed by 

Martindale’s abrasion tests, in which we achieve a result of over 100 000 cycles, which guarantees 
very high fabric durability.



naturenatura
W trosce o ochronę środowiska, w procesie produkcyjnym szczególną uwagę zwracamy 
na efektywne zużywanie zasobów. Ponadto za działania związane z wytwarzaniem energii 
cieplnej i elektrycznej w kogeneracji zostaliśmy docenieni białymi certyfikatami.

8637/4 8637/JS/4Z/5

8956/12/Z1 8637/15BV4/2

8637/817/2 8637/14AV/42

8673/17 8637/JS/4Z/1

8637/1 8956/12/Z2

8637/5 8637/14AV1/2

To care about the environment we pay special attention to the effective use of resources 
in the production process. In addition, we have been appreciated by white certificates 

for activities related to the production of heat and electricity in cogeneration.



satisfactionsatysfakcja
Sukcesywnie rozwijamy się i podnosimy jakość naszych produktów. W relacji z klientem 
stawiamy na zaufanie i profesjonalizm. Gwarantujemy kompleksową obsługę i terminowość 
realizacji zamówień, a także dostępność i dyspozycyjność naszych przedstawicieli.

8637/1 8956/BV5/4

8637/414/20 8637/803/3

8637/3DG 8637/PR/1806

8439/15 8637/12

8637/820 8637/PR/1809

8637/PR1807 8637/PR/12905

We systematically develop and improve the quality of our products. In our relationship 
with the client, we focus on trust and professionalism. We guarantee a comprehensive service 
and execution of orders on time as well as accessibility and availability of our representatives.



designprojekt

8637/612312 8637/5002

8637/JS/1 8439/5/B

8637/ULP 8637/TR01

8637/PR/1810 8956/14AV3/4

8637/ICL2 8637/PR/1810

8637/ML1 8637/6122

We offer three assortment groups, which allows you to choose the right type of fabric to meet 
each clients requirements and needs. Our client’s are our partners with whom we create 

unique patterns of fabric together, in accordance with the preferred graphic identification. 
We spare no efforts to meet the growing requirements of passengers and ensure a high 

standard of travel.

W naszej ofercie posiadamy trzy grupy asortymentowe, co pozwala dobrać odpowiedni 
rodzaj tkaniny do wymagań i potrzeb każdego klienta. Nasi klienci to nasi partnerzy, z którymi 
wspólnie tworzymy unikalne wzory tkanin, zgodnie z preferowaną identyfikacją graficzną. 
Dokładamy wszelkich starań, aby sprostać rosnącym wymaganiom pasażerów i zapewnić 
wysoki standard podróżowania.



  lightnesslekkość

9001/K18/01 9001/K18/07

9001/K18/04 9001/K18/10

9001/K18/02 9001/K18/08

9001/K18/05 9001/K18/11

9001/K18/03 9001/K18/09

9001/K18/06 9001/K18/12

Manufacturers of rolling stock or bus fleets pay more and more attention to the weight of the 
vehicle. Every element on which one can save several or several dozen of kilos sums up to the 

success of the vehicle. A lighter vehicle is not only a more economical vehicle, but also more 
secure and ecological one. Therefore you will find in our offer a modern flat fabric that saves 
up to several hundred grams per m² compared to plush fabrics, while maintaining strength 

parameters. In the standard finish, the fabric is covered with a dirt-resistant coating. 
At customer’s request, the flat fabric can be covered with foam or nonwoven fabric.

Producenci taboru kolejowego czy autobusowego coraz częściej zwracają uwagę na wagę 
pojazdu. Każdy element, na którym można zaoszczędzić kilka lub kilkadziesiąt kilogramów 
sumuje się na sukces pojazdu. Lżejszy pojazd to nie tylko pojazd bardziej ekonomiczny, ale 
również bardziej bezpieczny i ekologiczny. Dlatego w naszej ofercie znajdziecie Państwo 
nowoczesną tkaninę płaską, która pozwala zaoszczędzić nawet do kilkuset gram na m² 
w porównaniu z tkaninami pluszowymi, przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych. 
W standardowym wykończeniu tkanina jest pokryta apreturą brudoodporną. Na życzenie klienta 
tkanina płaska może być laminowana pianką lub włókniną.



detailsdetale

8931/651 8931/665

8931/346 8931/663

8931/650 8931/326

8931/343 8931/662

8931/352 8931/325

8931/656

During construction and modernization of a vehicle, a special attention should be paid to details. 
Ceiling lining, headrests and curtains complete the interior of the vehicle, giving it an elegance and 

unique appearance. You can arrange your vehicle comprehensively with our fabrics. 
We offer flat and plush fabrics in various colors, created also for individual orders.

Konstruując lub modernizując pojazd należy zwrócić szczególną uwagę na detale. Podsufitki, 
zagłówki i zasłony dopełniają wnętrze pojazdu, stanowiąc o jego elegancji i unikalnym wyglądzie. 
Z naszymi tkaninami urządzicie Państwo pojazd kompleksowo. Oferujemy tkaniny płaskie jak 
i pluszowe w najróżniejszych kolorach, tworzonych również na indywidualne zamówienie.

Miejsce na Twój kolor.

A place for your color.



Przykłady tkaniny z naniesio-
ną apreturą brudoodporną 
Teflon™ fabric protector. 

Examples of a fabric with 
stain-resistant coating 
Teflon™ fabric protector.
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Normy / Norms

EN ISO 12947-2
EN ISO 12947-3
PN EN 45545-2
Reg. 118 UNECE
EN ISO 105-B02
i inne / and others. 

Legenda  / Legend

Tkaniny runowe / Plush fabrics
8637 – wełna (W), poliamid (PA)
               wool (W), poliamid (PA)
8595 – wełna (W), poliester (PES)
               wool (W), polyester (PES)
8439 – poliester (PES) 
               polyester (PES)

Tkaniny farbowane / Dyed fabrics
8931 – poliester (PES)
               polyester (PES)

Tkaniny płaskie / Flat fabrics
9001 – wełna (W) / poliester (PES)
               wool (W) / polyester (PES)
9000 - poliester (PES) 
              polyester (PES)

Zaufali nam:
We have been trusted by:

I wielu innych.
And many others.

Kolory tkanin przedstawione w katalogu mogą się różnić od tych w rzeczywistości.
The colors of fabrics presented in the catalog may differ from those in reality.

Prawa autorskie do wzorów opracowanych przez firmę Runotex Produkcja pozostają jej wyłączną własnością.
Copyrights to designs developed by Runotex Production remain its exclusive property.



Runotex Produkcja Sp. z o.o.
62-800 Kalisz ul. Długosza 11
kontakt: +48 577 130 160
www.runotex.pl


