
COOL TOUCH - letní program
Ložní souprava COOL TOUCH z kolekce every EMOTION je zhotovena z povrchové tkaniny z hydrofobního 
čtyřkanálkového značkového vlákna, která zajišťuje velmi dobrý odvod vlhkosti z povrchu těla do okolního prostředí. 
Její antibakteriální úprava, která je nesepratelná, má schopnost zamezit tvorbě mikrobů na zpoceném těle, čímž 
předchází nepříjemnému pachu ložních textilií i při vícenásobném použití. Vysoká pevnost tkaniny dává těmto 
ložním výrobkům možnost uplatnění i ve vysoce namáhaných provozech, jako jsou např. ubytovací zařízení.

Přikrývka COOL TOUCH s ergonomickým způsobem prošití, se vyznačuje dobrou splývavostí, udržuje u těla 
souvislou vzduchovou vrstvu, která je tepelně stabilní v chladném i teplém prostředí. Přikrývka je jemná, měkká souvislou vzduchovou vrstvu, která je tepelně stabilní v chladném i teplém prostředí. Přikrývka je jemná, měkká 
a hebká na dotek. Její lehkost je dána náplní ze značkových čtyřdutinkových vláken every Fibre LOFT, plně 
odolných vůči mikroorganismům. 
 
Hlavní přednosti přikrývky:

  výrazný chladivý efekt
  rychlý odvod potu
    alergicky neutrální
  příjemný, hebký omak
 
Polštář COOL TOUCH se skládá ze dvou částí. Vnější část polštáře s prošitým povrchem je opatřena zipem. 
Druhou, vnitřní část polštáře, tvoří náplň ze směsi polyuretanových tyčinek a polyesterových kuliček umístěných 
ve vaku z netkané textilie. Tato směs zajišťuje měkkost a pružnost polštáře. Snímatelný obal s povrchovou 
tkaninou s rychlým odvodem potu je možno prát samostatně při teplotě do 60°C. Tím se zvyšuje jeho životnost.
  
Hlavní přednosti polštáře:

  vhodné pro osoby se zvýšenou potivostí
  zajišťuje příjemnou oporu hlavy
  možnost regulace množství náplně
  samostatně pratelný zipový obal
  vysoká životnost

ÚdržbaÚdržba
Pro zachování dlouhotrvajících užitných vlastností výrobku a také příjemného pocitu ze zdravého a posilujícího 
spánku doporučujeme řídit se následujícími pokyny pro jeho používání a ošetřování:
1.   Věnujte zvýšenou pozornost ošetřovacím symbolům uvedeným na výrobku a postupujte podle nich. 
2.   Protože základní materiály výrobku jsou polyester a bavlna, u kterých v případě požáru vznikají zdraví školivé 
a nebezpečné látky - kouřové zplodiny, uchovávejte výrobek mimo dosah otevřeného ohně a tepelných zdrojů, 
jejichž teplota odpovídá bodu vznícení těchto materiálů, tj. nejméně 407°C.
3.3.   Předcházejte možnosti poškození výrobku jinými předměty nebo agresivními látkami. 
4.   V průběhu používání doporučujeme občasné natřepání a provětrání za účelem provzdušnění.
5.   Výrobek je možné povlékat - prodlouží se tím intervaly mezi jednotlivýcm praním. 
Dodržováním výše uvedenýh pokynů značně napomůže dlouhé životnosti a funkčnosti výrobku a svou spokjeností 
oceníte jeho kvalitu. 
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  Výrobek se může prát v pračce při teplotě vody nejvýše 60°C. Mechanické působení, máchání při postupně 
  klesající teplotě vody a odstřeďování odpovídá šetrnému programu pračky. 
  Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňující chlor. 
  Žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 110°C, opatrně při žehlení parou. 
  V závislosti na použitém rozpouštědle se při chemickém čištění vyžaduje určitá opatrnost při mechanickém 
  působení a při volbě teploty sušení. Výrobek se může čistit tetrachloreténem (perchloretylénem), benzínem,
    trifluortrichloretanem s omezeným přidáním vody. Samoobslužné čištění není dovoleno. 
  Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení.  
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