QUAKER GUARDIAN
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•

•

Fórmula exclusiva de fluo
carbono;
Acabamento que garante
repelência a líquidos e sujeira;
Passa por um processo de altas
temperaturas para fixar o
produto nas fibras dos tecidos ;
O tratamento antimicrobiano do
Quaker Guardian tem o efeito de
inibir a proliferação dos agentes
invisíveis danosos (bactérias,
fungos e ácaros);
O tratamento não tem cheiro, é
atóxico, as cores ficam
inalteradas, mantém a solidez dos
tingimentos e estampas sem
alterar o tato;
Os tecidos protegidos não
causam qualquer tipo de alergia,
não são tóxicos, não agridem o
meio ambiente, não possuem CFC
e não é clorado.

EASY LIVING/
PERFORMANCE
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Resistem a praticamente todos os
tipos de manchas e sujeira;
O tecido passa por um processo
tecnológico e inovador que
constrói uma BARREIRA DE
PROTEÇÃO EM CADA FIBRA. Essa
barreira evita que a sujeira seja
absorvida pelas fibras do tecido e,
com isso, torna-se incrivelmente
resistente às manchas;
Rápido e fácil de limpar com
apenas água e sabão neutro;
Leve repelência a líquidos;
Resistente a diversas lavagens;
Eco-friendly (Oeko-Tex);
Pode ser aplicado em diversas
fibras;
Alta resistência à abrasão e ao
desgaste do uso no dia a dia;
Não forma pilling;
Toque suave e macio.

REVOLUTION
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Os tecidos são feitos com uma
fibra especial, PP High Tech, que
faz com que os tecidos sejam
praticamente inalteráveis, fáceis
de limpar e extremamente
duráveis;
Resistem ao desbotamento
causado pelos raios solares
(tecidos indicados para uso
interno);
Revolution - Performance Fabrics
são feitos com fibras recicláveis;
Não possuem nenhum tipo de
tratamento químico, o que os
tornam amigos do meio
ambiente;
Laváveis com solução de água e
água sanitária;
Não podem ser esfregados com
escovas ou esponjas abrasivas;
Não possui repelência a líquidos e
sujeira.

