
Čo by ste mali vedieť o 3D obliečkach?

(Ak vás zaujíma moderná výbava spálne, tento článok je práve pre vás! Novinkou na trhu sú 3D 
obliečky, ktoré oživia vzhľad vašej spálne.)

Poznáte to. Doba sa stále posúva vpred a prichádzajú s ňou vždy nové trendy. Netýka sa to len šiat, 
ale aj výzoru vašej domácnosti, ktorá je kľúčom k vašej spokojnosti. Obzvlášť spálňa dokáže 
o osobnosti človeka veľa napovedať. 3D obliečky rozžiaria nielen manželskú, ale aj detskú posteľ. 

Čo je 3D?

Význam 3D je trojrozmerný obraz – znamená to, že 3D potlač vyzerá reálne. 3D posteľná bielizeň, 
vyrobená z bavlny a bavlneného saténu, je zdraviu neškodná a vy si s ňou tak môžete vychutnať 
sladké sny. Je priedušná a nekĺže sa. Vhodná aj do letného obdobia, za čo ďakujeme nízkej hmotnosti.

Ideálna obliečka = bavlnená obliečka

3D potlač obliečok je kvalitná, preto sa ani po viacnásobnom praní ich farba nemení. Využíva sa tu 
reaktívna tlač, ktorá je prispôsobená textílii a nanáša sa priamo na materiál. Pri reaktívnej tlači sa 
potlač stáva súčasťou bavlny, vďaka čomu je životnosť žiarivých farieb neprekonateľná.

Je obzvlášť dôležité, aby boli 3D obliečky potláčané reaktívnou tlačou, ktorá je mimoriadne kvalitná. 
Pozor je potrebné dávať pri výbere materiálu obliečok, nakoľko je reaktívna tlač kvalitná len na 
bavlnenej obliečke. V prípade nedodržania tejto rady, obliečky budú časom púšťať farbu, čím 
zafarbia nielen posteľné, ale aj vaše prádlo, tým sa škodlivá farba dostane do krvného obehu, čo 
môže vyústiť do mnohých zdravotných komplikácií. To sa stáva hlavne u polyesterových obliečok. 3D 
potlač by sa s polyesterom spájať nemala a preto, ak narazíte na lacnú 3D obliečku z polyesteru, 
vyhnite sa jej. Vyhnete sa tak množstvu problémov  a starostí.

Motívy

S motívmi si naozaj nemusíte lámať hlavu. Dnes sú na trhu rôzne 3D obliečky, s ktorými si zariadi 
spálňu aj ten najnáročnejší zákazník. Vo väčšej miere sa predávajú obliečky s potlačou flóry a fauny, 
čiže si ich tak obľúbia nielen milovníci prírody, ale aj deti.

Dobrý nápad!

Ako sme vyššie spomínali, žijeme v modernej dobe, plnej rôznych vymožeností. Preto si môžete so 
svojou 3D obliečkou zladiť aj tapety, koberce, či nábytok. To dodá vašej spálni jednotný štýl, ktorý si 
určite zamilujete. 

Pozor!

3D potlač je kvalitná len v použití s bavlnenými obliečkami! 

(Prečítaním tohto článku ste získali bohaté informácie, ktoré vám pomôžu k úspešnému dosiahnutiu 
vašej obľúbenej a najmä kvalitnej obliečky s 3D potlačou. Tešíme sa s vami!)


