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Wol/Poly
Bamboo

60%
WOL

8-10"

8-10"
100% QUILTING
40%

BAMBOO
POLYESTER
LOFT
LOFT

QUILTING

MACHINE
MACHINE
WASBAAR

WASHABLE

MEDIUM
LOW
GEMAAKT
MADEIN
IN
AUSTRALIË
AUSTRALIA

Waarom
Why buywol/
Bamboo?
poly
kopen?
Our Organic Bamboo is the most ecoDit is onze bestseller – het
and regrows without the need for
heeft
de stabiliteit van polyester
supplemental irrigation or insecticides.
en de werking van wol en een
geweldige
structuur,
all naturallyluchtige
grown. Bamboo
alsois
voorgewassen,
voorgekrompen
has natural anti-bacterial
properties
it ideal
for bedding products,
enmaking
machine
wasbaar.
and is arguably the softest wadding
we produce.

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

WASVOORSCHRIFTEN

• ZachtKEY
en gemakkelijk
FEATURESte naaien met de
hand of machine.
•
Soft
easy tovasthoudt
needle by en
hand or
• Fijn vlies datand
de vezels
machine.
verharen voorkomt.
• Double processed to prevent
• Geweldig voor mensen met allergieën.
bearding
• Geproduceerd in Australië uit een unieke
• Great for those with allergies.
vermenging van vezels om de luchtigheid
• Made from pure Bamboo
te vergroten
een erg azacht
whichenproduces
very resultaat
soft result.te
verkrijgen.
• No resin, sprays or glues.
• Geen hars, sprays, lijm of plak.
• Voorgewassen en voorgekrompen.

OmCARE
ervoor INSTRUCTIONS
te zorgen dat de tussenvulling even
lang meegaat als uw quilt, is het goed om de
To
ensure
that your
as longbijas
grootst mogelijke
zorgbatting
in achtlasts
te nemen
your quilt, please take the best of care when
het wassen. De tussenvulling is wasbaar met
washing. This batting is machine washable.
de machine. Matilda raadt aan om te wassen
Matilda recommends washing with “Qwash”,
met “Qwash”, het eigen quiltwasmiddel
Matilda’s Own quilt fabric wash with a
van Matilda met speciale wasformule,
purpose built wash formula, or a suitable pHof een
geschikt
pH-neutraal,
fosfaatarm
neutral,
low phosphate
fabric
wash.
weefselwasmiddel.
• Residual shrinkage is 2.5 %.
• •KanVisit
2.5%
krimpen.
our website Matildasown.com to
• Raadpleeg
downloadonze
this website
guide andMatildasown.
for full care
com
om
deze gids te downloaden en voor
instructions.
volledige wasvoorschriften.
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patchwork
promotions

www.patchworkpromotions.eu

