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IDEÁLNÍ POMOCNÍK PRO VAŠE MAZLÍČKY

-  Zabraňuje vzniku a množení bakterií,  
plísní a kvasinek

-  Bez zápachu
-  Nízká hmotnost, malý objem (skladný a lehký)

-  Extrémní savost – 4x více než běžné ručníky
-  Rychleschnoucí ručník
-  Antibakteriální úprava – Dr. Bacty
-  Dokonalé vysušení srsti a pacek

NOVINKA



FOSFOROVÁ TYRKYSOVÁ MODRÁ ŠEDÁ CENA
KČ//EUR

S-M NSC382MNJADE NSC382MMGRE NSC382MCBLU NSC382MDGRY 245,- // 8,95

L-XL NSC382LNJADE NSC382LMGRE NSC382LCBLU NSC382LDGRY 395,- // 15,55

OSUŠKA PRO ZVÍŘATA ANTIBAKTERIÁLNÍ
P E T  TO W E L

  Extrémní savost – 4x více než běžné ručníky

  Rychleschnoucí ručník

  Antibakteriální úprava – Dr. Bacty

  Zabraňuje vzniku a množení bakterií, plísní a kvasinek

  Suchý ručník vždy při sobě

  Dokonalé vysušení srsti a pacek

  Bez zápachu

  Dodává se s praktickou karabinou

Unikátní úplet spolu s patentovanou technologii 
mikrovlákna umožňuje:

4

materiál:   ručník: 85% Polyester, 15% Nylon 
 karabina: 100% hliník
velikost:   S - M - 40x80 cm do 10 kg
 L - XL - 60x120 cm nad 10 kg
hmotnost:  200 g/m2
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  Antibakteriální úprava – Dr. Bacty

  Zabraňuje vzniku a množení bakterií, plísní a kvasinek

  Suchý ručník vždy při sobě

  Dokonalé vysušení srsti a pacek

  Bez zápachu

  Dodává se s praktickou karabinou

ULTRAJEMNÉ MIKROVLÁKNO / ULTRAFINE MICROFIBER 
Ultrajemné vysoce funkční mikrovlákno je vyrobené z Polyesteru 85% a Nylonu 15%.  
Obrovskou výhodou je vynikající schopnost absorbce vody a nečistot do samotných vláken. 
Vlákna jsou menší než setina lidského vlasu a jsou tvořena systémem trojúhelníkových 
profilů. Struktura vlákna je schopna do sebe navázat velké množství vody nebo nečistot. 
Důležitým benefitem je 1/3 hmotnosti bavlněných vláken a zároveň až 4 násobná kapacita 
absorbce vody. Výsledkem je funkční ručník s minimálním objemem a vysokým účinkem. 
Vlastnosti ultrajemných mikrovláken lze výborně použít při čištění skel, telefonu nebo  
domácích elektrospotřebičů za sucha i mokra.

TECHNOLOGIE DR BACTY PROTECTION 
je patentovaný systém struktury vlákna při kterém je použita kombinace organických 
a anorganických antibakteriálních složek již během výroby ultralehkých mikrovláken N-rit. 
Synergický efekt těchto složek maximalizuje antibakteriální účinnost. Struktura materiálu 
je speciálně uzpůsobena v boji proti bakteriím, plísním, kvasinkám a dalším mikroorga-
nismům. Antibakteriální ochrana 99% je dosažena strukturou použitých materiálů, které 
mikroorganismům nedovolují v materiálu žít a rozmnožovat se.  
TENTO EFEKT ZAMEZUJE ZÁPACHU VLHKÝCH RUČNÍKŮ A PRODUKTŮ N-RIT PO POUŽITÍ. 



SROVNÁNÍ KAPACITY ABSORBCE VODY A NEČISTOT

V NAŠÍ NABÍDCE JEŠTĚ NAJDETE:

ultrajemné mikrovlákno / Ultrafine Microfiber

směr stírání

povrchové
částice

povrchové
částice

směr stírání

běžné mikrovlákno / Regular Microfiber

srovnání účinnosti stírání vody

povrch je čistý, suchý a lesklý
některé částice zůstávají na povrchu

Ultrafine
Microfiber

Regular
Microfiber

Dovozce/Dovozca: Sportica s. r. o.  
Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec 7, tel. +420 733 606 059
sportica@sportica.cz, www.sportica.cz
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