
Merino deky

Význam merino
Deky merino sú veľmi obľúbené, pričom ide o vysoko kvalitné deky. Ich silnou stránkou je
kvalitná a certifikovaná ovčia vlna, z ktorej sú merino deky primárne vyrábané. Merino, čo
predstavuje samotný názov deky, je špeciálne vyšľachtený druh ovce, ktorá predstavuje
významné plemeno z hľadiska ekonomiky. Žiadna iná ovečka na svete nemá tak jemnú vlnu
ako práve merino ovca. A práve preto, merino vlna dokáže vykúzliť kvalitné deky, ktoré si
určite obľúbite.
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TOP vlastnosti merino deky
Merino deka má mnoho pozitívnych vlastností, ktoré ju robi jedinečnou a bezkonkurenčnou.
Jednoznačne platí - čím hrubšie merino vlákna, tým vyššia hrejivosť deky. Od hrúbky
vlákna merino sa napokon odvíja aj cena za hotový výrobok.



Dokonalá termoregulácia merino diek

Vďaka svojej prievzdušnosti sú merino deky označované za deky s najlepšou
termoregulačnou schopnosťou vôbec. Merino vlna je vynikajúcim absorbentom vlhkosti,
vďaka čomu dokáže v zime zohriať a v lete schladiť. Nadmerná vlhkosť sa v merino deke
zohreje a následne vyparí, čím v lete pri potení nastáva to, že nebude vôbec nepríjemne
chladiť.

Jedinečná čistota

Keďže hovoríme o merino vlne, ktorá je nepravidelnej štruktúry, nežiadúce baktérie majú
problém sa na nej udržať a preto sú deky z merino vlny antibakteriálne a tým dokážu byť aj
dlhodobo bez zápachu. To je tiež dôvod, prečo sú merino deky antialergické.

Nežné voči pokožke

Vlna zo Slovenských oviec je známa predovšetkým tým, že spôsobuje nepríjemné pocity pri
dotyku s pokožkou (škriabanie, dráždenie). Preto je väčšina tkanín z klasickej ovčej vlny
určená na nepriamy kontakt s pokožkou, napríklad sveter. Merino vlna je jedna z mála vĺn,
ktorá nehryzie a preto si jej jemnosť dokážete vychutnať naplno a to aj pri dlhodobom
kontakte s pokožkou.
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Starostlivosť o merino deky
Ak chcete svojej merino deke zachovať čo najdlhšiu životnosť a dokonalý vzhľad, musíte sa
o ňu dôkladne starať, ideálne je držať sa odporúčaní výrobcu alebo sa jednoducho starajte o
svoju merino deku podľa tohto návodu.

Merino deky nie sú náročné na údržbu, čo je ich ďalšou unikátnou vlastnosťou, vďaka
ktorej si merino deky získali srdcia mnohých spokojných zákazníkov.

1. Merino deku nikdy neperte v práčke!
2. Ručným praním pri max. 30°C nič nepokazíte, avšak, tu je potrebné dbať o použitie

jemného čistiaceho prostriedku určenému na merino vlnu.
3. Po čistení merino deky ju nikdy nežmýkajte! Najšetrnejší spôsob predstavuje

vysušiť deku medzi dvoma uterákmi.
4. Voľte prirodzené sušenie v rozprestrenej polohe vodorovne - deka si tak zachová

svoju nadýchanosť a "nezbehne sa".

Ak chcete mať predsa len o svoju merino deku dobre postarané, môžete navštíviť čistiareň,
kde je špeciálne vyškolený personál, ktorý sa o vašu deku bez akejkoľvek väčšej námahy
dokonale postará.


