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Mimi COTTON - vyvařovací program
Dětská ložní souprava Mimi COTTON z kolekce every EMOTION kombinuje jemný komfort čisté bavlny a 
vysokou hygienu lůžka. Ta je udržována praním ložních výrobků Cotton při teplotě 95°C a sušením do 120°C. 
Tyto dětské ložní výrobky jsou alergicky zcela neutrální a jsou velmi vhodné i pro děti do 3 let.

Přikrývku Mimi COTTON tvoří jemná povrchová tkanina ze 100% bavlny a náplň obsahuje značková tvarovaná 
dutá vlákna every Fibre LOFT, která jsou zcela odolná vůči mikroorganismům. Přikrývka je středně hřejivá a při 
kontaktu s pokožkou vzniká příjemný pocitový efekt. Je vhodná pro celoroční používání.

Polštář Mimi COTTON Polštář Mimi COTTON je složený ze dvou oddělitelných částí. Obalu, který je vyroben z jemné tkaniny 
ze 100% bavlny podložené tenkým prošitým rounem. Obal opatřený zipem je snímatelný a samostatně pratelný. 
Druhá část-náplň, je uložena v samostatném vaku se zipem a obsahuje směs chomáčkových dutých vláken 
kombinovaných se speciálními pružnými polyuretanovými tyčinkami. Zipové vybavení polštáře umožňuje regulaci 
množství náplně podle potřeby.

Hlavní přednosti:

  příjemný omak
    vysoká hygiena
  alergicky neutrální
  elegantní vzhled

Údržba
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. 
2.2.   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.   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. oceníte jeho kvalitu. 

  Výrobek se může prát v pračce při teplotě vody nejvýše 95°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 normálním sušícím programu.  


