SUNPROOF Outdoor
stoffen zijn speciaal
ontwikkeld voor buiten.
Ideaal voor alle buitentoepassingen zoals:
terras, tuin, lounge- &
bootkussens, parasols,
schaduwdoeken etc.

Weerbestendig

Milieuvriendelijk
Water- en
vuil afstotend

SUNPROOF STOFFEN BEHOUDEN
JARENLANG HUN KLEUR

Milieuvriendelijk

Geweven van 100% in de massa geverfde olefin
garens. Sunproof® werkt alleen met de beste
kwaliteit 100% in de massa geverfde Olefin. Deze
manier van verven is een milieuvriendelijk productieproces omdat de kleur al toegevoegd is voordat het garen gemaakt wordt. Doordat er geen
verfbad proces nodig is komt er geen afvalwater vrij wat de
lucht en het water verontreinigd. Deze productiemethode is zeer
vriendelijk voor het milieu.

Extreem
Weerbestendig

Bestand tegen UV schade en verkleuring. Sunproof® stoffen
beschikken over uitstekende ultraviolet blokkerende middelen
tegen de effecten van UV straling.
Perfect voor alle buitentoepassingen.
Sunproof® stoffen hebben door de jaren heen bewezen bestand
te zijn tegen langdurige blootstelling aan zonlicht, wind, regen en
vochtigheid. Sunproof® stoffen zijn erg duurzaam.
Chloor- en zeewater bestendig.

Onderhoudsvriendelijk

Beschermt tegen UV straling

Hoog UV beschermingscijfer. Sunproof®
stoffen zijn getest door het internationaal
erkende onderzoekscentrum Hohenstein in
Duitsland.
Uitstekend vlekbestendig. Sunproof® stoffen hebben een
speciale behandeling ondergaan waardoor de stof geen vuil en
vlekken absorbeert. Dit zorgt ervoor dat de stof er schoon, fris
en nieuw uit blijft zien.
Waterafstotend. Sunproof® stoffen zijn beschermd met een
onzichtbaar schild om elke vezel, die de stof droog en schoon
houden.
Onderhoudstips:
• De meeste vlekken kunnen gemakkelijk verwijderd worden
door het deppen met lauw water en afwasmiddel of groene
zeep.
• Bleekmiddelen kunnen indien nodig gebruikt worden.
• Wasbaar op 40°C graden.
• Als de stof gewassen is moet deze aan de lijn gedroogd
worden of droogtrommel gedroogd met beperkte warmte.
• Sunproof stoffen drogen zeer snel en hoeven niet gestreken
te worden.

Uitgebreid gamma
kleuren en dessins

Bewezen kwaliteit. Sunproof® heeft het UV
standard 801 certificaat – protect 80 verkregen, wat betekent dat Sunproof stoffen meer dan 97% van
de UV stralen blokkeren.

Uitstekende
Kleurbestendigheid

Uitmuntende kleurechtheid tot licht. De meeste stoffen die voor
een langere periode aan zonlicht blootgesteld worden verliezen
snel hun kleur. Sunproof® stoffen zijn gemaakt van een uitstekende kwaliteit 100% in de vezel geverfd basismateriaal waardoor
ze langdurig aan zonlicht en weersinvloeden blootgesteld kunnen worden, zonder dat de intensiteit van de kleur veranderd.
Overeenkomstig de British Standard norm (BS EN ISO 105-B04),
voor de kleurechtheid tot licht, zijn Sunproof® stoffen getest
met het hoogst mogelijke resultaat 7-8.

Hygiënische
bescherming

Veilig voor
uw baby
Sunproof biedt keuzes. Ieder individu heeft een andere smaak.
Daarom lanceren wij een uitgebreid gamma kleuren en dessins
om zo goed mogelijk aan uw behoeftes te voldoen.
Trendsetter. Sunproof® is dé trendsetter op het gebied van
outdoor stoffen en verstrekt u als eerste de nieuwste kleuren
en dessins.

Veilig voor uw gezondheid. Sunproof® stoffen zijn speciaal
behandeld met een ‘sanitized’ product voor een hygiënische
bescherming.
Dit product remt microbiële ontwikkelingen en schimmelvlekken.
Anti schimmel.
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Shirley

Sunproof is Oeko-Tex klasse 1 gecertificeerd. Oeko-Tex is
s’werelds meest toonaangevende eco label voor textiel.
Oeko-Tex class 1 gecertificeerd zijn betekent dat de Sunproof®
stoffen totaal geen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens
en milieu. De stoffen zijn veilig, zelfs voor baby’s.

