
Tälläuudella verhoilukankaallamme
saat sanoahyvästit tahroille

Picobellonostaa huonekalukankaat aivan uudelle tasolle.
Laadukkaat ja huipputekniset langat tekevät Picobellonkankaasta
kestävän ja erittäin helppohoitoisen.Saat sanoa hyvästi tahroille.
KoePicobello-kankaanedut, pehmeys ja helppohoitoisuus itse!

www.picobello-fabrics.com

Picobello-kankaaton valmistettu Euroopassa.
Picobello-verhoilukankaaton tehty mahdollisimman mukaviksi.
Niitä voidaankäyttää sisätiloihin tarkoitettujen huonekalujen
verhoilussa niin kiinteissä kuin irrotettavissakin päällysteissä ja
tyynyissä.
Lisätietoja löydät nettisivultamme www.picobello-fabrics.com
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Langan vahvuutta yhdistettynä taidokkaaseen kudontaan on
testattu laajoissa ja pitkäkestoisissa testisarjoissa. Picobellossa
käytetyt, käsitellyt polyolefiini-ja mikrokuitulangat ovat
keskimääräistä laadukkaampia!
Yhdistämällä high tech-langat ja ammattitaitoinen käsityötaito
on saatu aikaan verhoilukangas, jokaasettaa huonekalukankaan
standardin uudelle tasolle sekä inspiroi asiakkaita
KokeilePicobellonäärimmäistä kestävyyttä!
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Picobellon käyttämät huipputeknologiset langat hylkivät likaa.
Tahrat on helppopoistaa sienellä.
Kaikkitahranpoistotestit on suoritettu riippumattomassa
laboratoriossa seuraavin tuloksin:
• Sarakkeessa1 on kuvauslueteltujen tahrojen likajäljestä 40 °C:n
pesun jälkeen.Tahroista jäi vain erittäin heikko jälki tai ei lainkaan
jälkeähoito-ohjeita noudatettaessa.

• Sarakkeessa2 kuvaus lueteltujen tahrojen likajäljestä
sienipuhdistuksen jälkeen. Jäljelle jäivät vähäiset, melkein
näkymättömät läikät, tai ei lainkaanjälkeä.

Osatahranpoistotestissä käytetyistä aineista muodosti pieniä helmiä
kankaan pinnalle ja osa imeytyi kankaaseen ja levisi.

Likaa hylkivä Erittäin kestävä
Likaa hylkivän suojanarviointi

Irrotettava päällinen Kiinteä päällinen

Näkyylikajäljestä heti Kuvauslikajäljestä
40 °C:n pesunjälkeen

Kuvaus
sienipuhdistuksenjälkeen

Oliivivöljy C ei jälkeä ei jälkeä

Ketsuppi A ei jälkeä heikkojälki

Punaviini C ei jälkeä ei jälkeä

Musta kahvi C ei jälkeä ei jälkeä

Kahvi(maidolla & sokerilla) C ei jälkeä ei jälkeä

Tee (maidolla& sokerilla) C ei jälkeä ei jälkeä

Tee C ei jälkeä ei jälkeä

Appelsiinimehu C ei jälkeä ei jälkeä

Hillo A ei jälkeä vähäinenjälki

Huulipuna A vähäinenjälki näkyyselvästi

Voi A ei jälkeä vähäinenjälki

Mustamuste B vähäinenjälki näkyyselvästi

Muta A ei jälkeä heikkojälki

Musta kengänkiilloke A/C heikkojälki hyvinheikkojälki

Suklaa A ei jälkeä heikkojälki

A:muodostuu helmiksi pinnalle• B: imeytyyheti • C: imeytyyjaleviää• A/C:muodostuu helmiksi,imeytyyhitaasti jaleviää
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Erittäin pehmeä Pesu40 °C:ssa

Picobello-verhoilukankaatovat erittäin helppohoitoisia ja voit
pestä ne jopa40 °C:ssa.Pesuun voit käyttää tavallista pesu- ja
huuhteluainetta.
Pesulapesussaon noudatettava kemikaalisuosituksia.
Älä käytäoptisia kirkasteita sisältäviä pesuaineita.
Picobello-verhoilukankaaton aina pestävä erillään.
Kangas kuivuunopeasti narulla tai kuivausrummussa.
Mikäli käytät kuivausrumpua, valitse varovainenohjelma ja
”silityskuiva“.
Picobelloaei saa pestä kemiallisesti!

Kun kosketat Picobelloa ensi kertaa, hämmästyt, kuinka pehmeä
se on.Verrattuna muihin verhoilukankaisiin,joilla on samankaltaisia
ominaisuuksia,Picobello tuntuu erittäin pehmeältä.
Tämä miellyttävä kosketustuntuma on saavutettu langan ja ohuiden,
mutta erittäin vahvojenfilamenttikuitujen ainutlaatuisella
yhdistelmällä. Tämänparhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi
kangas laitetaan kutomisen jälkeen nopeasti pyörivään rumpuun.
Näin syntyy pysyvämiellyttävä pehmeys.
Nauti Picobellonylellisyydestäja ainutlaatuisesta mukavuudesta!
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Hoito-ohjeet

Hyvähoito ja yleinenhuolellisuus pidentävät kankaan käyttöikää.
Paras mahdollinen tapa varmistaa kankaanpitkä ikä on noudattaa
näitä hoito-ohjeita:

• Imuroi säännöllisesti puhtaaksi. Käytä vain imurin valmistajan erikseen kankaiden jne.
puhdistukseentarkoitettua tekstiilisuulaketta, ja pientä tehoa.

• Vältä tahroja. Poista tahrat heti märällä liinalla tai, jos tarpeen, pienellämäärällä
neutraalia saippuaa.

• Vältä suoraa auringonvaloa.
• Älä silitä.
• Älä käytä kemiallisessa pesussa.
• Älä käytäkloridia tai optisia kirkasteita.
• Ennentahran poistamista kokeilepuhdistusainetta pieneen,huomaamattomaan
kohtaan verhoilumateriaalissa.

• Noudata 80 °C:nmaksimilämpötilaa kuivausrumpuakäytettäessä.
• Älä ylitä annettuja rajoituksia.

Nämä tiedot on laadittu parhaan tietämyksemme mukaanemmekä vastaa virheistä.
Emmemyöskäänvastaa virheellisesti toteutetuista toimenpiteistä aiheutuvista
vahingoista.

Tilastollisesti katsottuna allergikkojenosuus kasvaajatkuvasti.
SiksiPiccobello verhoilukankaidentuotannossa kiinnitetään erityistä
huomiota ympäristö ystävällisyyteen.
Picobello-verhoilukankaatovat antibakteerisia ja ei-allergisoivia,
mikä tukeemyösniille asetettuja ympäristövaatimuksia.

Antibakteerinen ja ei-allergisoiva


