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KOPIA - KOPIA - KOPIA PRICE:

160,00 PLN

SHIPPING TIME: 7 DNI
Catalog number: O1525-110110
Rozmiar: 110 x 110 cm
Motyw: Chabry
Kolor tkaniny: beżowy
Kolor tkaniny: biały
Kolor tkaniny: biały - ivory
Kolor tkaniny: kremowy - ecru
Kolor tkaniny: naturalny
Skład Tkaniny: 100% len
Gramatura Tkaniny: 225 g/m2
Gramatura Tkaniny: 300 g/m2
Wielkość nadruku: opcja: + 4 w narożnikach
Wielkość nadruku: standard: duży

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
ŚRODEK BEZ NADRUKU CENTRALNEGO (-20,00 ZŁ)
NADRUK CENTRALNY

ITEM DESCRIPTION
Bez nadruku w narożnikach

Nadruk w każdym narożniku
(+60,00 zł)

Bez Nadruku Centralnego (-20,00
zł)

140,00 zł

200,00 zł

Nadruk Centralny

160,00 zł

220,00 zł

NADRUKI

Obrusy i bieżniki uszyte w Bolesławcu ze 100% lnu 225g/m2 utkanego w okolicach „Miasta Ceramiki”. Kwadratowe lub
prostokątne ozdobione wzorami inspirowanymi bolesławiecką ceramiką. W wersji standard: 1 duży wzór umieszczony
centralnie. W opcji dodatkowej: 4 nadruki motywów w narożnikach.

Obrusy to indywidualne modele, występują w niewielkiej ilości egzemplarzy. Istnieje możliwość wykonania specjalnego
nadruku na zamówienie. Są zadrukowane farbami ekologicznymi w wysokiej jakości technologii cyfrowej DTG czyli druku
bezpośredniego na tkaninie. Nadruk jest następnie utrwalony i utwardzony termicznie. Dzięki temu, a także dzięki
zastosowaniu bardzo dobrej jakościowo tkaniny, obrusy mogą nam długo służyć.

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.
Obrusy 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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