
Tehnologia
Bee Wett®  by Apple Bee

B E E  W E T T ® IS THE
BEST YOU CAN GET



Pentru a menține elasticitatea naturală a materialului este recomandat să
nu puneți husele pernelor în centrifugă sau uscător de rufe, și nici să le călcați.
Odată ce ați terminat ciclul de spălare, puneți imediat umplutura înapoi în 
huse, astfel husele se vor usca frumos în jurul umpluturii.

(!) Important

Întreținerea corectă va prelungi durata de viață a pernelor dumneavoastră
Bee Wett®. Mai jos puteți citi câteva idei care vă vor ajuta în acest sens.

Dacă pernele se murdăresc cu solide sau lichide, periați imediat înainte ca
materialul să poată absorbi murdăria. Dacă nu folosiți pernele pentru o
perioadă mai lungă de timp - de exemplu în timpul iernii -, depozitați-le
într-o încăpere acoperită ca să nu să se murdarească. Dacă totuși pernele
s-au murdărit, înmuiați husele în apă cu săpun sau spălați-le la maximum
30° Celsius. Nu folosiți niciodată soluții de curățare corozive și/sau agresive.
Limpeziți husele cu apă curată și călduță, ca stratul impermeabil să nu se
deterioreze.

Idei și recomandări Bee Wett®



Spre deosebire de spuma obișnuiă
folosită în alte perne, umplutura
unică Bee Wett® cu o structură
de celule deschise nu absoarbe
umezeala.
Datorită acestei tehnologii apa se
scurge în jos, împiedicând apariția
mucegaiului în interiorul umpluturii.
Această tehnologie specială și
materialul impermeabil ajută în
uscarea foarte rapidă a pernei. 

Uscare
rapidă

Husele pernelor sunt confecționate
din materiale speciale Olefin, care
sunt impermeable, rezistente la
abraziune și solicitare. Nu sunt
vulnerabile la decolorare chiar dacă
sunt expuse la soare. Aceste beneficii
tehnice nu afectează gradul de
confort pentru că materialele sunt
foarte moi și confortabile. 

Rezistență la
raze UV

Pentru a preveni apa să rămână
în partea inferioară a pernelor,
pernele Bee Wett® au un sistem
special de scurgere. Umezeala se
scurge perfect printr-o structură
deschisă de fibre, astfel apa se va
evacua prin partea inferioară a
pernei. Nu va trebui să vă ingrijorați
nici de ploile neașteptate.

Scurgere
perfectă

Mobilierul Apple Bee este fabricat
din materiale de calitate impecabilă,
acest lucru fiind valabil și pentru
pernele speciale Bee Wett® . Fiind
impermeabile, pot fi lăsate în aer
liber. Husele sunt confecționate din
material rezistent și confortabil, sunt
detașabile și pot fi spălate fără
grija deteriorării.

Lavabil
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