WYROBY OCHRONNE
NA MATERAC
Czy zdrowie Twojej rodziny jest dla Ciebie ważne?
Jeżeli tak, to koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą.
Średnio spędzamy w łóżku 20 lat życia.
Podczas użytkowania materac narażony jest na zabrudzenia, chłonie kurz, roztocza, wilgoć
i różnego rodzaju płyny, które wytwarzamy. Sprzyja to rozwojowi grzybów i bakterii,
a w konsekwencji prowadzi do różnego rodzaju alergii i astmy.
Czy jedynym sposobem na czysty materac jest jego okresowa wymiana?
(jest to operacja bardzo kosztowna)

Teraz już nie !!!
Można utrzymać czystość materacy tanio i wygodnie
poprzez zastosowanie naszych wyrobów ochronnych.
OCHRANIACZE NA MATERAC ART. 135 oraz 9135
W swojej ofercie posiadamy dwa rodzaje ochraniaczy. Oba mają
frotową warstwę wierzchnią. Różnią się dolną warstwą. Artykuł 135
(PVC) posiada polichlorkowo-winylową warstwę ochronną, która
chroni materace przed wszelkimi rodzajami płynów, zabrudzeń,
kurzem i roztoczami. Ochraniacze 9135 z membraną poliuretanową
(PU) dodatkowo posiadają zdolność do przepuszczania pary wodnej
(oddychania). Można je prać w temperaturze do 95°C, są
antyalergiczne i nie trzeba ich prasować. Są pomocne w przypadkach
nie trzymania moczu, doskonale sprawdzają
się w łóżeczkach dziecięcych. Wykonane są
CONFIDENCE
z wysokiej jakości tkanin posiadających
IN TEXTILES
certyfkaty OEKO TEX. Wyroby tego typu nie
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100
zastępują prześcieradeł.
Test-No. 2003AN4867

AITEX

OCHRONNE PRZEŚCIERADŁO Z GUMKĄ ART. SG
Spełnia rolę prześcieradła i ochraniacza jednocześnie. Wykonane jest tak jak standardowe prześcieradło z gumką. Składa
się z dwóch rodzajów materiałów: tkaniny jerseyowej z ochronną warstwą poliuretanową (PU) i cienkiej dzianiny
jerseyowej doszywanej z boku ochraniacza. Zaletą wyrobu jest zdolność do przepuszczania pary wodnej (oddychania).
Tkanina posiada miększą i delikatniejszą strukturę niż ochraniacz oraz membranę regulującą temperaturę ciała, przez co
gwarantuje wygodne spanie bez odczuwania ciepła. Poza tymi atutami posiada wszystkie
właściwości ochraniacza (nie przepuszcza kurzu, roztoczy, cieczy itp.). Można używać go
CONFIDENCE
z elastycznymi kocykami oraz stosować dla dzieci. Wyrób wykonywany jest w pięciu kolorach
IN TEXTILES
(biały można prać w temp. 95°C, pozostałe kolory w temp 60°C). Produkt jest alternatywą
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100
dla standardowego prześcieradła w połączeniu z ochraniaczem.
Test-No. 991803
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Kolorystyka zdjęć produktów może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości
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Popiel 024

WYROBY OCHRONNE
NA MATERAC
Rewolucyjna NOWOŚĆ na rynku !
Naturalny efekt świeżości i pielęgnacji !
OCHRANIACZ NA MATERAC ART. SOFT-TOUCH
Tkanina pikowana SOFT-TOUCH, z której wykonany jest
ochraniacz jest bardzo miękka i elastyczna dla zwiększenia
wygody i
komfortu
użytkownika.
Ochraniacz
jest
nieprzemakalny, termoregulacyjny, oddychający. Stanowi
barierę przeciwko grzybom, roztoczom i kurzowi. Nowoczesna
technologia gwarantuje redukcję nieprzyjemnych zapachów,
a zawarty w tkaninie tlenek cynku ma właściwości kosmetyczne,
regenerujące skórę, wzmacniające odporność i metabolizm.
Produkt zachowuje swe właściwości nawet po wielokrotnym
praniu. Ochraniacz wyprodukowany jest z tkanin posiadających
certyfikaty:

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100
Test-No. 991803

AITEX

OCHRONNE PRZEŚCIERADŁO Z GUMKĄ ART. SMARTCEL
Ochronne prześcieradło SMARTCELTM to wyrób 2 w 1. Spełnia rolę prześcieradła i ochraniacza na materac jednocześnie.
Tkanina, z której jest wykonane, jest produktem w 100% naturalnym i przyjaznym dla środowiska. Charakteryzuje się
bardzo gładką powierzchnią, zwiększoną chłonnością oraz właściwościami termoregulującymi. Jest elastyczna
i perfekcyjnie dopasowująca się do powierzchni dając efekt "drugiej skóry". Wykonana jest z włókna tencel połączonego
z tlenkiem cynku. Zawarty w produkcie tlenek cynku ma działanie kosmetyczne, wzmacnia odporność, chroni i regeneruje
skórę, poprawia metabolizm. Działa antybakteryjnie oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Dzięki
zastosowaniu opatentowanej technologii, tlenek cynku utrzymuje się w tkaninie nawet po wielokrotnym praniu.
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IN TEXTILES

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100
Test-No. 991803
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