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Přikrývky a polštáře

PRODUKTOVÝ KATALOG 2011

Mimi: dětský spánek
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
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

2

www.every-czech.cz

3

Mimi: jak vybírat
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.
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jedinečná čistota biobavlny

mimi Organic
Základním materiálem dětské přikrývky a polštáře every mimi ORGANIC je povrchová
tkanina z biobavlny, nebo-li „organické bavlny“ - tj. čisté přírodní bavlny bez chemických
přísad a pesticidů.

Přikrývka every mimi ORGANIC kombinuje unikátní vlastnosti biobavlny
v povrchové tkanině s výbornými užitnými a hygienickými vlastnostmi 4-kanálkového
dutého vlákna every Fibre LOFT v náplni. Vlákno je spirálově tvarované a jeho vysoká
elasticita dodává náplni maximální nadýchanost a tím i velmi dobrou hřejivost. Navíc
napomáhá udržovat stálost objemu přikrývky.

edan
EJG

Polštář every mimi ORGANIC je zhotoven ze snímatelné obalové části
z biobavlny a náplně z chomáčkových dutých vláken ve směsi se speciálními pružnými
polyuretanovými tyčinkami uloženými v samostatném zipovém vaku. Obal polštáře je tak
možno prát nezávisle na náplni. Tím se několikanásobně zvyšuje životnost polštáře.
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Jde o nejlepší kvalitu přírodní bavlny, která :
• je na dotek měkčí než klasická bavlna
• voní přírodní čistotou
• je velmi šetrná k pokožce i z hlediska alergií
• dodává výrobkům z ní vyrobených vysokou životnost
• neohrožuje naše zdraví a životní prostředí zbytkovými pesticidy
• splňuje požadavky mezinárodní normy GOTS (Globální Organický Textilní Standard),
která zajišťuje zpracování bavlny bez škodlivého účinku na okolní prostředí

biocotton

Název výrobku
Přikrývka mmi ORGANIC
Přikrývka mmi ORGANIC
Název výrobku
Polštář mimi ORGANIC
Polštář mimi ORGANIC
Polštář mimi BATOLE
Polštář mimi BATOLE
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Rozměr
90x135 cm
90x135 cm
Rozměr
50x70 cm zip+
40x60 cm zip+
50x70 cm
40x60 cm

Hmotnost náplně

Cena

200 g/m2
300 g/m2
Celková hmotnost
cca 670 g
cca 450 g
360 g
250 g

Kč
Kč
Cena

polštářky
Batole

ECO
SLEEP PRODUCTS

Kč
Kč
Kč
Kč
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výjimečně lehký komfort

mimi Noble
Výrazně lehká a hřejivá dětská ložní souprava every mimi NOBLE je opatřena v
povrchové části bavlněným perkálem - velmi jemnou a hustou tkaninou ze 100% bavlny a v
náplni značkovými vlákny s výbornou tvarovou pamětí.

Přikrývka every mimi NOBLE

obsahuje náplň ze značkových trojrozměrných
vláken every Fibre LOFT s vysokou pružností a načechraností. Velmi lehká bavlněná
povrchová tkanina značně odlehčuje celou přikrývku a napomáhá udržovat její nadýchanost
a zvyšuje tak její hřejivé vlastnosti.

Polštář every mimi NOBLE je zhotoven z jemného bavlněného obalu a vnitřní
náplně z chomáčkových dutých vláken ve směsi se speciálními pružnými polyuretanovými
tyčinkami. Obal polštáře opatřený zipem je snímatelný a pratelný samostatně bez náplně,
čímž se několikanásobně prodlužuje životnost tohoto výrobku. Polštář je jemný, pohodlný
a vytváří příjemnou oporu hlavy. Díky vysoké kvalitě lehkého bavlněného saténu je polštář
vhodný pro jemnou dětskou pleť.

edan
EJG
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Hlavní přednosti:
• mimořádná hřejivost
• jedinečná lehkost a vzdušnost
• jemnost a splývavost
• komfortní spaní

Název výrobku
Přikrývka mimi NOBLE
Přikrývka mimi NOBLE
Název výrobku
Polštář mimi NOBLE
Polštář mimi NOBLE
Polštář mimi BATOLE
Polštář mimi BATOLE
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Rozměr
90x135 cm
90x135 cm
Rozměr
50x70 cm zip+
40x60 cm zip+
50x70 cm
40x60 cm

Hmotnost náplně

Cena

200 g/m2
300 g/m2
Celková hmotnost
cca 670 g
cca 450 g
360 g
250 g

polštářky
Batole

Kč
Kč
Cena

ECO
SLEEP PRODUCTS

Kč
Kč
Kč
Kč

P

60°°C
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jemná jako hedvábí

mimi Tencel
Dětská ložní souprava every mimi TENCEL má díky lyocellovým vláknům jedinečné
užitné vlastnosti. V postýlce vytvářejí příjemné suché a teplé mikroklima. Lyocellová vlákna
působí navíc antibakteriálně. Předností přikrývky a polštáře Tencel je, že zajištuje výbornou
nasákavost a odvod vlhkosti do okolního prostředí. Tím vytváří ideální prostředí pro klidný a
příjemný spánek. Souprava every TENCEL se řadí svými vlastnostmi mezi nejvhodnější ložní
výrobky pro děti.

Přikrývka every mimi TENCEL kombinuje unikátní vlastnosti TENCEL a
4-kanálkového dutého vlákna every FibreLoft v náplni. Vlákno je spirálově tvarované a
jeho vysoká elasticita dodává maximální nadýchanost a stálost objemu. Správné konfekční
zpracování dává přikrývce nádhernou splývavost a zároveň pevnost.
Polštář every mimi TENCEL

je složený ze dvou samostatných částí. Obal
je zhotovený z jemné tkaniny Tencel zajištující výbornou nasákavost a odvod vlhkosti
podložená je 4-kanálkovým prošitým polyesterovým vláknem every FibreLoft. Obal, který
je opatřený zipem je snímatelný a samostatně pratelný do 60°C. Vlastní náplň je vložena
v samostatném vaku z lehkého micro polyesteru a je rovněž opatřena zipem pro optimální
úpravu náplně. Polštář obsahuje směs chomáčkových dutých polyesterových vláken a
polyuretanových tyčinek.

edan
EJG

[ ^WgZ
AD;I

Hlavní přednosti:
• přírodní tkanina hebká jak hedvábí
• absorbuje o 50% více vlhkosti než bavlna
• antibakteriální účinky
• vysoce hygienická pratelná do 60°C

Název výrobku
Přikrývka mimi TENCEL
Přikrývka mimi TENCEL
Název výrobku
Polštář mimi TENCEL
Polštář mimi TENCEL
Polštář mimi BATOLE
Polštář mimi BATOLE
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Rozměr
90x135 cm
90x135 cm
Rozměr
50x70 cm zip+
40x60 cm zip+
50x70 cm
40x60 cm

Hmotnost náplně

Cena

200 g/m2
300 g/m2
Celková hmotnost
cca 670 g
cca 450 g
360 g
250 g

polštářky
Batole
Kč
Kč

Cena

ECO
SLEEP PRODUCTS

Kč
Kč
Kč
Kč

P

60°°C
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vyvařovací souprava

mimi Cotton

ze 100% bavlny

Dětská ložní souprava every mimi COTTON kombinuje jemný komfort čisté bavlny
a vysokou hygienu lůžka. Ta je udržována praním ložních výrobků Cotton při teplotě 95°C
a sušením do 120°C. Tyto dětské ložní výrobky jsou alergicky zcela neutrální a jsou velmi
vhodné i pro děti do 3 let.

Přikrývku every mimi COTTON tvoří jemná povrchová tkanina ze 100%
bavlny a náplň obsahuje značková tvarovaná dutá vlákna every Fibre LOFT, která jsou
zcela odolná vůči mikroorganismům. Přikrývka je středně hřejivá a při kontaktu s pokožkou
vzniká příjemný pocitový efekt. Je vhodná pro celoroční používání.

edan
EJG

Polštář every mimi COTTON

je složený ze dvou oddělitelných částí. Obalu,
který je vyroben z jemné tkaniny ze 100% bavlny podložené tenkým prošitým rounem.
Obal opatřený zipem je snímatelný a samostatně pratelný. Druhá část–náplň, je
uložena v samostatném vaku se zipem a obsahuje směs chomáčkových dutých vláken
kombinovaných se speciálními pružnými polyuretanovými tyčinkami. Zipové vybavení
polštáře umožňuje regulaci množství náplně podle potřeby.

[ ^WgZ
AD;I

Hlavní přednosti:
• příjemný omak
• vysoká hygiena
• alergicky neutrální
• elegantní vzhled

Název výrobku
Přikrývka mimi COTTON
Přikrývka mimi COTTON
Název výrobku
Polštář mimi COTTON
Polštář mimi COTTON
Polštář mimi BATOLE
Polštář mimi BATOLE
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Rozměr
90x135 cm
90x135 cm
Rozměr
50x70 cm zip+
40x60 cm zip+
50x70 cm
40x60 cm

Celková hmotnost

Cena

200 g/m2
300 g/m2
Celková hmotnost
cca 670 g
cca 450 g
360 g
250 g

polštářky
Batole

Kč
Kč
Cena

ECO
SLEEP PRODUCTS

Kč
Kč
Kč
Kč

P

95°°C
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www.every-c
czech.cz

13

vyvařovací ložní souprava

mimi San
Dětská ložní souprava every mimi SAN je vyvařovací ložní souprava zhotovená z povrchové
směsové tkaniny z bavlny a polyesteru se zvýšenou odolností proti mechanickému namáhání a
s vysokým hygienickým standardem, možností praní do 95°C při němž se spolehlivě hubí
roztoči a bakterie.

Přikrývku every mimi SAN

tvoří lehká, hebká povrchová tkanina ze směsi
bavlny a polyesteru vhodná pro údržbu praním za vysokých teplot a tvarovaná značková
dutá vlákna every Fibre LOFT v náplni. Náročnému zatížení přikrývky během praní za
vysokých teplot odpovídá její konstrukce. Pevné prošití ﬁxuje náplň po celé ploše výrobku,
který se stává dobře odolným vůči opotřebení.

edan
EJG

Polštář every mimi SAN je zhotoven v povrchové části ze směsové tkaniny
podložené tenkým prošitým rounem. Obal opatřený zipem je snímatelný a samostatně
pratelný. Vlastní náplň se skládá ze směsi chomáčkových dutých vláken se speciálními
pružnými polyuretanovými tyčinkami uloženými ve vaku se zipem, který umožňuje
volitelnou regulaci množství náplně, dle potřeb dítěte.

[ ^WgZ
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Hlavní přednosti:
• vysoká hygiena lůžka
• zvýšená odolnost proti opotřebení
• dlouhá životnost
• snadná a hygienická údržba

Název výrobku
Přikrývka mimi SAN
Přikrývka mimi SAN
Název výrobku
Polštář mimi SAN
Polštář mimi SAN
Polštář mimi BATOLE
Polštář mimi BATOLE
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Rozměr
90x135 cm
90x135 cm
Rozměr
50x70 cm zip+
40x60 cm zip+
50x70 cm
40x60 cm

Hmotnost náplně

Cena

200 g/m2
300 g/m2
Celková hmotnost
cca 670 g
cca 450 g
360 g
250 g

polštářky
Batole

Kč
Kč
Cena

ECO
SLEEP PRODUCTS

Kč
Kč
Kč
Kč

P

95°°C
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EVERY DAY WITH EVERY
S L E E P P R O D U C TS

www.every-czech.cz

Váš prodejce:

