„Ahol a család és az üzlet találkozik”
Nyugodt alvás gyapjútermékekkel
A tökéletes pihenés megvalósítása érdekében törekedni kell arra, hogy a mesterséges
anyagokat száműzzük az ágyneműinkből (ágynemű alatt a továbbiakban a párnát, altakarót,
takarót értjük) is. Ezt egyrészt megtehetjük úgy, hogy tiszta pamutból, lenből készült huzatokat
használunk, másrészt úgy, hogy a takarók, párnák töltőanyagát illetve alapanyagát jól válasszuk
meg.
A takarók készítésénél a mai napig számos tollal készült termék található a piacon. A
tollnak azonban két hátránya is van. Az egyik, hogy az atkák rendkívül szeretik, könnyen
megtelepednek benne, a másik, hogy a toll egy idő után összetömörödik. Ez utóbbi hátrányt még
tudnánk orvosolni azzal, hogy felrázzuk a terméket, de az atkásodást és azt ebből adódó allergizáló
hatást már nem tudjuk elkerülni.
A megoldás ezért az lehetne, hogy műszálból készítjük el a takarókat, altakarókat,
párnákat. Ebben az esetben viszont a nyugodt alváshoz szükséges egyenletes hőmérsékletről kell
lemondanunk, hiszen a műszál a hőt rosszul vezeti, az ember éjszaka ebbe könnyen beleizzad,
kialakul a „dunszthatás”, amelynek könnyen megfázás a vége, hiszen az ember ha megizzad,
kitakarózik, a felhevül szervezet számára a hirtelen jött hőmérséklet változás problémákat
okoz.

Ezért kell olyan anyagokat keresnünk, amelyek képesek az ember számára a megfelelő
alvási közeget biztosítani, anélkül, hogy az allergizáló hatás felmerülne. Ezeket a szempontokat
figyelembe véve a legjobb megoldás a gyapjú alapanyag felhasználása. A gyapjú, mint anyag
kétség kívül nem tartozik a relatíve olcsó anyagok közé. Használhatósága, tartóssága, illetve
az emberi szervezet számára nyújtott előnyei azonban messze a hagyományos ágyneműk fölé
emelik.

A gyapjú alapanyagként történő felhasználása több évtizedes múltra tekint vissza. A
gyapjúból készült termékek árának csökkentése miatt azonban a mai napig sok cég az alapanyag
minőségét csökkentve, illetve a gyapjúszálakat műszőrmével keverve igyekszik termékeket
előállítani. Az ilyen termékek természetesen nem képesek azokat az előnyöket nyújtani, mint a
tiszta gyapjú. De melyek ezek az előnyök? Mit tud a gyapjú egyáltalán, és milyen tulajdonságai
vannak a Bio-Textima márkanévvel fémjelzett gyapjútermékeknek?
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„Ahol a család és az üzlet találkozik”
A gyapjúszál
Ha gyapjúról beszélünk, egy gyűjtőfogalmat használunk. A gyapjút az állatok nyírásával
állítják elő, majd ezt a nyersanyagot tisztítják, feldolgozzák. A gyapjúszál finomsága között
azonban különbség van aszerint, hogy azt birkáról, bárányról, kecskéről nyírták-e le. Bár a
gyapjú előnyös tulajdonságait ez nem befolyásolja, de a gyapjúszőrme finomságában,
szálsűrűségében különbséget okoz. Tehát cégünk termékeinél ez esztétikai és nem minőségi
különbség. Épp ezért a végtermékeink elnevezésénél ezt a különbséget jelöljük. Például: 450
gr/m2 merinóflór, ausztrál bárány, kaschmir stb.

Milyen kritériumokat kell teljesíteni a Bio-Textima gyapjú terméknek?
Bármelyik alapanyag tekintetében elengedhetetlen, hogy termékeinkben azokat csak tisztán,
műszálmentesen használjuk fel. A Bio-Textima Kft gyapjútermékei ezért képviselik a minőséget
évek óta.
Az általunk használt gyapjút élőnek nevezzük, mert a gyapjú természetes lanolin
tartalma megmarad a késztermékben is. A Bio-Textima gyapjú tehát 100%-os tisztaságú, élő
gyapjú. Ezt úgy érjük el, hogy a nyersanyag nem kerül vegyi kezelésre, tisztítását természetes úton
oldjuk meg. A lanolin, mint természetes zsír az emberi bőrnek is nagyon jót tesz, azt ápolja és
bőrbarát. Ezért használják babáknak készült termékekben is (pl. babasampon).

A gyapjúszálak tiszta pamuthuzatra rögzítettek. Ezáltal az emberi bőrrel egyáltalán
érintkezni tudó anyagok is mind natúr alapanyagok. A gyapjúszálak pamut hordozószövetre
rögzítése ragasztással történik. Figyelem! Az a felfogás, hogy a gyapjúszálat csomózzák a
pamutszövetre teljesen hibás.
A gyapjútermékek szemben a hagyományos ágyneműkkel az ágyat is rendkívül tetszetőssé
varázsolják. Az esztétikai élmény növelése érdekében gyapjútermékeinket többféle mintával és
színben készítjük. A színezésnél a bio jelleg megtartása miatt elengedhetetlen, hogy csak növényi
festékeket használjunk fel. Így a festékanyag sem válthat ki irritációt az emberi bőrön. A forma
kialakításának másik módja, hogy a gyapjúszálak hosszát módosítjuk (térbeli mintázat), illetve
gőzölés hatására megváltoztatjuk a gyapjúszálak tömöttségét (gőzölt mintás merinóflór).
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„Ahol a család és az üzlet találkozik”
A gyapjú élettani hatása
A fent említett természetes lanolintartalmon túl gyapjútermékeink számos pozitív hatással
rendelkeznek. Vegyük ezeket sorba.
1) Hőhatás, hőkiegyenlítés: a gyapjúszálak felépítése és az ezekből álló termékek felépítése
az oka annak, hogy a gyapjú nagy mennyiségű hőt képes elnyelni és megtartani. Így az
emberi test által leadott hőt felveszi, és egyenletessé teszi. A szervezet klimatizálódása így
nagyon gyors még nyáron is. Bár a gyapjútermékek nem nevezhetők klímaberendezésnek,
az tény, hogy a nyári használat során is kellemes hőmérsékletet képesek biztosítani.
Gondoljunk csak a juhász példájára, aki a tűző nyári melegben is subában tereli az
állatokat. A gyapjú suba megvédi őt attól, hogy szervezete túlhevüljön, magyarul
elviselhetetlen melege legyen.
2) Nedvességfelszívás: a gyapjúszálacskák hálója az ember által leadott nedvességet,
izzadságot gyorsan elvezeti, és kipárologtatja. Enne következtében nem lép fel a
„dunszthatás” azaz nem képződik izzadságréteg a takaró belső felén. A használónak nem
kell attól félnie, hogy melegében kitakarózik, és a megizzadt teste könnyen megfázik.
3) Az előző két pont együttes hatásai számos további problémát küszöbölnek ki. A reumával
küszködő betegek fájdalmát az időjárási frontok és a hőingadozások is nagyban
növelik. A gyapjú okozta egyenletes meleg a reumások panaszait nagymértékben képes
enyhíteni, mivel antireumatikus. (Figyelem: a reuma a mai napig gyógyíthatatlan
betegség)
4) A gyapjú szőrme érintése, akár huzaton keresztül is, kellemes reakciókat vált ki a
szervezetből. Bár felnőttek esetén ez az élmény már nem tudatosul olyan intenzíven, az
újszülötteknél határozottan megfigyelhető a gyapjú termékek használata által okozott
komfort-érzet növekedés.
5) Az általunk gyártott tiszta élő gyapjú hatása erős, ezért még akkor sem rontjuk le a
hatásfokot a szükséges szint alá, ha természetes anyagból készült huzatot húzunk a
takaróra, párnára. A gyapjútermék így viszont könnyen megvédhető a szennyeződéstől.
6) A tiszta, élő gyapjútermékek felülete a használat során megváltozik, a gyapjúszálak
összeállnak, kis mértékben csomósodás alakulhat ki. A minőségi gyapjútermékeknél ez
természetes folyamat, a gyapjú nedvesség elszívó hatásának következménye, és ami nagyon
fontos: a használati érték ezáltal nem változik.
7) A gyapjú előnyös tulajdonságait több termékfajtánál fel lehet használni. Így készülnek
belőle párnák, altakarók, takarók, vesemelegítők, mellények, mamuszok és gyapjút
használunk a matracok burkolására is (itt 300 gr/m2 sűrűségben).
8) A gyapjú természetes illattal rendelkezik, ez a tiszta szőrme jellegzetessége. Az illat
intenzitása csökken egy idő után.
9) A gyapjútermékeket lehet mosni, de kizárólag gyapjúmosószerrel és kézmeleg vízben
kinyomkodva. A mosás után hagyni kell, hogy a termék kiszáradjon, ehhez ki kell teríteni
(pl. több szárítókötélre), így a gyapjú termék sokáig használható.
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„Ahol a család és az üzlet találkozik”
Hol kezdődik a minőség?

A gyapjú termékek egyik fő ismertetőjegye az egy négyzetméterre eső gyapjú súly (gramm/m2).
Cégünk termékeinél a legkisebb sűrűség 450 gr/m2. Ettől a szálsűrűségtől kezdve beszélünk igazi
minőségi termékről. Ez alatt a sűrűség alatt nem készítünk gyapjútermékeket. A legnagyobb
sűrűség 550 gr/m2, amely a kasmír illetve az ausztrál bárány termékeknél jelenik meg. Ezeknél a
termékeknél a szálak kidolgozottsága finomabb, nagyobb mennyiségű szál helyezkedik el egy
négyzetméteren. Ezek a termékek melegebbek is, mint a kisebb sűrűségűek (pl. 450gr/m2
merinóflór), de mint gyapjú „nem tudnak többet”.

A gyapjú ágynemű részei
A gyapjú ágyneműk a hagyományos ágyneműkkel szemben körbeveszik a pihenő emberi testet,
„minden oldalról” kínálják jótékony hatásukat. Épp ezért a gyapjú garnitúrák 3 részből állnak:

130 x 200 cm-es takaró
90 x 200 cm-es altakaró
80 x 40 cm-es párna

A fenti méretek alapméretek, de kívánság szerint egyéni méreteket is el tudunk készíteni. Mivel a
gyapjú alapanyag 2 m széles tekercsben áll rendelkezésre, így toldás nélkül csak olyan terméket
tudunk elkészíteni, amelynél a szélesség és a hosszúság egy időben nem haladja meg a 2 métert. Pl.
180 x 210 cm altakaró elkészíthető, 210 x 210 cm csak toldással, hiszen itt a szélesség és hosszúság
is meghaladja a 2 méteres határt.
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„Ahol a család és az üzlet találkozik”
Az ágynemű részeinek felépítése
A takarók és altakarók mindkét oldalán gyapjúszőrmét használunk (kivéve a nyári takarók, lásd
később). A gyapjúszőrme között töltőanyagot használunk ez a filler. A filler cellulózból készül,
amely természetes szál.

A párnák töltésére kapokot, vagy holofilt használunk. A holofil műszál golyócskákat jelent,
amelyek a párna belsejében önálló pamut huzatba kerülnek bevarrásra.
A kapok antiallergén anyag, szintén pamuthuzatba varrjuk, a holofilhez képest kevésbé
rugalmas, ezért a párnát használat után célszerű felrázni.
A párnák lezippzárazható módon kapják meg gyapjú huzatukat, a gyapjúhuzat típusát a vásárló
megválaszthatja.
Fentiekből következik, hogy a vásárló teljesen saját ízlése szerint is összeválogathatja a gyapjú
garnitúrát, egyedi méreteket választhat.
A párnák töltet mennyisége változtatható, ezért ha a vásárló több, vagy kevesebb töltőanyagot kér,
ezt a változtatást elvégezzük, a vásárlást követően is akár, felár nélkül.

Nyári takarók
A nyári takarók egyik fele bárány gyapjú a másik steppelt pamut szövet. Így a takaró vékonyabb,
nyáron sem lesz túl meleg. A steppelt pamut szövet oldalnak köszönhetően az ágy letakarására is
alkalmas, díszítő funkciót tölt be. A nyári takarók maximális szélessége 130 cm.
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