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 Vážení zákazníci,

představujeme Vám nový specializovaný program dětských ložních výrobků 

every Mimi, charakteristický mimořádnou kvalitou použitých materiálů 

a profesionálním provedením.  Tento program byl vytvořen s ohledem na 

specifické potřeby dětských uživatelů, s cílem zajistit dětem příjemné, klidné 

a zdravé spaní. Výrobky every Mimi mají výborný hygienický standard, 

vysokou odolnost vůči opotřebení a vyznačují se jednoduchou, praktickou 

údržbou. 

Náplň dětských ložních výrobků je tvořena značkovými 4-kanálkovými 

trojrozměrnými dutými vlákny every FibreLoft se zvýšenou hřejivostí a 

odolnými vůči mikroorganismům. 

Přednosti dětského ložního vybavení every Mimi: 

• je vyrobeno z ekologických materiálů nejvyšší jakosti 

• poskytuje maximální ochranu před bakteriemi, plísněmi a roztoči 

• je příjemné a lehké  

• má moderní design  

• snadná a rychlá údržba  

Všem malým uživatelům našich ložních výrobků přejeme zdravé, pohodové 

spaní a krásné sny během kteréhokoliv ročního období.

 Jaroslav Pešák 

 ředitel společnosti

Mimi: dětský spánek
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Mezi pečlivě vybrané materiály pro dětské ložní výrobky patří ušlechtilé 

potahové tkaniny: 

• Biobavlna 

– v dětské ložní soupravě Mimi Organic - čistá 100% 

přírodní bavlna bez chemických přísad a pesticidů

• Lyocell 
–  v dětské ložní soupravě Mimi Tencel - čistá přírodní 

vlákna získaná z dřevité buničiny s mimořádnou schopností 

odvádět vlhkost od těla a vytvářet suché a vysoce hygienické 

prostředí v lůžku

• Perkál 
– v dětské ložní soupravě Mimi Noble – jedná se o bavlněný 

satén z velmi jemné dlouhovláknité egyptské bavlny 

• Čistá 100% bavlna s možností vyváření 
– v dětské ložní soupravě Mimi Cotton - protože roztoče 

a bakterie se nejlépe ničí při vysokých teplotách, je tkanina 

uzpůsobena pro praní do 95°C a sušení v sušičce do 120°C

• Vyvařovací směsové tkaniny (50% Ba a 50% PES) 

– v dětské ložní soupravě Mimi San - se zvýšenou odolností 

proti opotřebení a vysokým teplotám, pro častější vyváření.

Mimi: jak vybírat
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