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KOMIN - MAGDA I LEN NATURALNY
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

39,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Numer katalogowy: O3215
Motyw: Magda i Len
Kolor tkaniny: naturalny
Rozmiar: uniwersalny
Skład Tkaniny: 90% len + 10% bawełna (gnieciona)
Nadruk: DTG / Druk bezpośredni na tkaninie
Wielkość nadruku: Mały

OPIS PRZEDMIOTU
Kominy lniane są alternatywą dla osób, które nie lubią nosić masek.
Kominy lniane.
rozmiar uniwersalny, wysokość 35 cm, obwód ok. 62 cm

Wykonane są ze 100% tkaniny lnianej, gniecionej. Mały nadruk motywu BOLESŁAWIECKIEJ CERAMIKI „Pawie oko Magda i len”. Przeszycie wykończone frędzelkami bez zbędnych, grubych szwów z prawej i lewej strony. Są bardzo

wygodne w użytkowaniu. Możemy je stale nosić na szyi. Ocieplają, ale nie powodują nadmiernego pocenia się, jak w
przypadku poliestru. Kiedy zaistnieje potrzeba zasłonięcia nosa i ust, jesteśmy w stanie zrobić to natychmiast
rozciągając komin na twarz. Dzięki tkaninie, z której zostały uszyte są miłe w dotyku i zdrowe. W kontakcie ze skórą nie
powodują podrażnień i uczuleń, mają właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Poniżej można się zapoznać z
innymi zaletami tkaniny.

Cena nie zawiera opakowania. Eko-pudełko jako opcja dodatkowa.

Właściwości tkanin lnianych:
- antyalergiczne - len nie uczula, nie powoduje podrażnień i reakcji alergicznych,
- oddychające - przepuszcza powietrze,
- termoregulacyjne - doskonale przewodzi ciepło, w zimie grzeje, latem chłodzi, skóra w kontakcie z lnem mniej się poci
niż w kontakcie z bawełną czy wiskozą
- higroskopijne - wysokochłonne - szybko wchłania wilgoć ale daje poczucie suchości
- antybakteryjne - odporny na bakterie i grzyby (stosowany do zabezpieczania żywności przed psuciem się)
- biodegradowalne - ekologiczne - nie zawiera domieszek sztucznych, ulega rozkładowi nie zanieczyszczając środowiska,
- trwałe - silne włókno sprawia, że jest odporny na tarcie i rozciąganie, nie starzeje się, nie mechaci, w trakcie używania
może stać się jedynie bardziej miękki i delikatny,
- antystatyczne - nie elektryzuje się, nie przyciąga kurzu.

Należy pamiętać o właściwych sposobach prania i konserwacji, tak jak dbamy o nasze wartościowe ubrania z nadrukiem.
Rękawice można prać w temp. do 40 °C w delikatnych środkach piorących. Można je prasować w temp. do 200 °C, nie
prasując nadruku, nie chlorować, nie wybielać, nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarce bębnowej. Części
zadrukowanych nie należy prasować na prawej stronie.
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