Lidingö 9 augusti 2013

Nyhet - Miljövänliga smuts- och vattenavvisande tyger som gör skillnad.
VarUnik lanserar miljövänliga smuts- och vattenavvisande tyger som minskar mängden tvätt,
sparar pengar genom bättre beständighet och värnar om miljön.
Smuts och fläckar på textilierna i hemmet hör livet till men är samtidigt arbetsamma och irriterande.
Många textilier förlorar glans och struktur om de tvättas för ofta vilket gör att många av oss försöker
få bort fläcken utan att tvätta hela tygstycket. Genom att försegla ytan med en miljövänlig och
biologiskt nedbrytbar vätska får man ett tyg som både stöter ifrån sig vatten och smuts. Utöver att få
täcken, gardiner och mattor att se fräschare ut blir de dessutom mer hållbara och varar längre.
Skillnaden mellan de smuts- och vattenavvisande dukar, mattor etc. som finns på marknaden idag är
att de ofta är impregnerade med olika former av plaster (PFOA och PFOS) vilka är skadliga för hälsan
och miljön. Dessa plaster kan läcka kemikalier och är svåra att bryta ner. Bestrykningen gör dessutom
att en del utav den mjuka tygkänslan försvinner som är fallet med t.ex. de flesta vaxdukar.
Skulle ett täcke eller en kudde ändå behöva tvättas kommer det säkerligen som en positiv
överraskning att de smutsavvisande tygerna från VarUnik kräver betydligt mindre mängd tvättmedel
och kan tvättas på lägre grader.
Utöver att vara ett mer miljövänligt alternativ som håller längre är de smuts och vattenavvisande
tygerna från VarUnik motståndskraftiga även mot vad som normalt anses som svåra fläckar såsom
vin, olja, kaffe och blod. Det möjliggörs genom att smutsavvisningen förändrar tygets fibrer på djupet
vilket också medför att behandlingen är beständig under normalt sett hela tygets livslängd.
Den smuts och vattenavvisande egenskapen lanseras i samband med Formex 15 – 18 augusti 2013
och erbjuds på stora delar av VarUniks sortiment av kuddar, plädar och överkast. Tyger kommer även
offereras till hotell och restauranger.
För mer information kontakta VarUniks vd, Sofia Stahl, sofia.stahl@varunik.se, 0760-930 676 eller
Annika Johansson, SäljNavigation annika@saljnavigation.se 0707 674 175. Besök oss gärna på
Formex mässan i monter A20:13.

VarUnik grundades 2009 som designbutik på nätet med nytänkande heminredning och textilier från
svenska och utländska formgivare. 2011 kom den första egna kollektionen kuddar, plädar och
överkast som numera säljs i flertalet butiker. Företaget tar nu nästa steg och lanserar smuts och
vattenavvisande textilier till hem, hotell och restaurang.
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