
MOLLIS® –  
INFORMACJE O PRODUKCIE I 
 INSTRUKCJA PIELĘGNACJI



GRATULUJEMY! 

Bardzo wygodnych MOLLIS® firmy KLAFS! Życzymy Państwu wiele radości i niezmiennie przyjemnego korzystania z sauny.

Czy w saunie naprawdę zawsze musimy leżeć na drewnie? Czy nie stać nas na komfort korzystania z miękkiego materiału? 

To pytanie nurtowało nas w firmie KLAFS przez długi czas, dopóki nasi inżynierowie nie opracowali serii tekstyliów 

MOLLIS®, która optymalnie sprawdza się w warunkach sauny – a przede wszystkim jest tak wyprodukowana, abyśmy 

dzięki kontaktowi poduszek z naszą skórą mogli cieszyć się nowym komfortem w saunie. 

Na następnych stronach znajdą Państwo przydatne informacje 

oraz wskazówki na co powinni Państwo zwrócić uwagę przy pielęgnacji, 

aby możliwie długo móc cieszyć się produktami MOLLIS®. 



TENCEL™ – MATERIAŁ, Z KTÓREGO 
 ZBUDOWANE SĄ MARZENIA O SAUNIE

Materiałem wyjściowym wszystkich tekstyliów jest za-

wsze włókno. W naszym przypadku jest nim innowacyj-

ny materiał Tencel™ – włókno drzewne wykonane z 

naturalnych surowców, z którego produkowane są po-

szewki MOLLIS®.

Pochodzi ono ze zrównoważonego leśnictwa i jest bio-

degradowalne. Za ten zrównoważony rozwój producent 

materiału Tencel™ otrzymał Europejską Nagrodę Ekolo-

giczną 2000.

W przeciwieństwie do produkcji bawełny w przypadku 

tego włókna, posiadającego certyfikat wykonania z drew-

na pochodzącego ze zrównoważonej gospodarki, w pro-

cesie produkcyjnym wymagany jest jedynie niewielki uła-

mek potrzebnej wody. Tencel™ wyznacza standardy w 

kwestiach ochrony środowiska – i oczywiście posiada 

również certyfikat OEKO-TEX®.

Przyjazny dla środowiska oznacza przyjazny dla skóry

Zatem wiadomości te są również dobre dla skóry – 

zwłaszcza w saunie, gdzie Państwa skóra ma bezpo-

średni kontakt z naszymi matami, wałkami i poduszkami 

przy wysokiej temperaturze. Tencel™ jest idealny dla 

alergików, nieemisyjny i zapewnia optymalną regulację 

wilgoci dzięki naturalnym właściwościom produktu. 

Oznacza to, że poduszki są w saunie nie tylko przyjemne 

w dotyku, ale również bakterie nie mają z nimi szans. 



WARTOŚCI WEWNĘTRZNE:  
INNOWACYJNOŚĆ

Wypełnieniem poduszek i mat do sauny MOLLIS® jest dzia-

nina dystansowa 3D produkowana w oparciu o najnowo-

cześniejszą precyzyjną technikę tkacką. Tworzy ona rdzeń 

i wypełnienie MOLLIS®. Dzięki temu nowemu materiałowi 

po raz pierwszy możliwe stało się używanie poduszek i mat 

w saunie, która ma wysokie wymagania wobec panujących 

tam warunków klimatycznych.

Struktura delikatnych nici polimerowych charakteryzuje 

się bardzo dużą przepuszczalnością powietrza i izolacją 

cieplną, niską wagą, długą żywotnością i trwałą elastycz-

nością. Dodatkowymi zaletami są możliwość prania i dezyn-

fekowania, przyjazność dla alergików i możliwość pełnego 

recyklingu. Wszystkie te właściwości predestynują je do 

używania w saunie.

MOLLIS® I WIĘCE J  

Pokochałeś swoje nowe MOLLIS®? Zapytaj 

o MOLLIS oraz dodatkowe akcesoria 

 relaksacyjne związane z sauną i basenem 

u naszego regionalnego partnera KLAFS. 

Naszych partnerów znajdziesz na 

www.klafs.com



Mając na uwadze Państwa zdrowie, zdecydowaliśmy się 

wybrać naturę, całkowicie rezygnując z dodawania żywic 

syntetycznych przy wytwarzaniu produktów MOLLIS®, uży-

wanych w tradycyjnym tkactwie górnofrankońskim. Proszę 

się zatem nie dziwić, jeśli po bezproblemowym wypraniu 

poszewek MOLLIS® pojawi się jedna czy druga fałdka. 

Materiał zachowuje się bowiem naturalnie, zapewniając 

Państwu rozkoszowanie się kąpielą w saunie z prawdzi-

wie naturalnym produktem. 

Poduszki i maty do sauny MOLLIS® są dostępne w czterech 

kolorach:

Dowiedz się więcej

www.oeko-tex.com

www.lenzing.com/products/tenceltm

www.klafs.com/sauna/accessories/ 

mollis-sauna-cushions-mats

NATURALNA JAKOŚĆ –  
MADE IN GERMANY



CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Przed pierwszym użyciem produkty MOLLIS® powinny 

zostać wyprane!

Ze względów ochrony środowiska chcemy uniknąć uży-

wania podwójnej porcji wody i detergentu. Ponieważ z 

pewnością przed pierwszym wejściem do sauny zechcą 

Państwo wyprać swe nowe produkty MOLLIS® samemu, nie 

były one wstępnie prane.

Pamiętaj! 

Przed pierwszym praniem poszewki są większe od wypeł-

nienia! 

Powodem tego jest to, że poszewki są wykonane z natural-

nego włókna drewnianego Tencel™. Tencel™ przy pierw-

szym praniu w temperaturze 60°C bardziej się kurczy niż 

np. bawełna. Po pierwszym praniu wielkość poszewki ide-

alnie pasuje do wielkości wypełnienia.

Czyszczenie poszewek

Pranie w temperaturze maks. 60°C. Poszewki nadają się do 

suszenia w suszarkach. Zaleca się prasowanie poszewek 

po praniu i suszeniu. Wygładzanie i rozciąganie materiału 

upraszcza późniejsze powlekanie poduszek i mat.

Czyszczenie wypełnień

Pranie w temperaturze maks. 60°C. Wypełnienia nie nadają 

się do suszenia w suszarkach. W celu wysuszenia rozwiesić 

i nie prasować! 

Wypełnienie jest bardzo mocno skompresowane przy po-

wlekaniu. Aby zachować szczególne własności przepusz-

czającej powietrze dzianiny dystansowej 3D, należy roz-

ciągnąć wypełnienie po powleczeniu jak harmonijkę.

Prać oddzielnie 

Wypełnienia poduszek, wkładki wypełnień poduszek, 

maty oraz poszewki proszę prać oddzielnie.

Długa radość z produktów MOLLIS®

Tradycyjna metoda suszenia przedłuża trwałość wypełnień 

oraz poszewek. Każde niepotrzebne pranie bądź suszenie 

niszczy materiały tekstylne. Aby uniknąć zapachów, pranie 

powinno być dobrze wysuszone. Proszę używać progra-

mów prania delikatnego lub do wełny z łagodnym deter-

gentem. MOLLIS® można prać do temperatury 60°C, ale z 

przyczyn energooszczędności zalecamy temperaturę pra-

nia od 30°C do maks. 40°C.

Firma KLAFS życzy Państwu długich chwil relaksu i komfortu 

przy korzystaniu z mat i poduszek do sauny MOLLIS®.



NIEMCY | Erich-Klafs-Strasse 1– 3 | D-74523 Schwäbisch Hall

T +49 (0)791 501-0 | F +49 (0)791 501-248 | info@klafs.de | www.klafs.de

AUSTRIA | Sonnwiesenweg 19 | A-6361 Hopfgarten/Tyrol 

T +43 (0)5335 2330-0 | F +43 (0)5335 2330-36 | info@klafs.at | www.klafs.at

SZWA JCARIA | Oberneuhofstrasse 11 | CH-6340 Baar 

T +41 (0)41 7602242 | F +41 (0)41 7602535 | baar@klafs.ch | www.klafs.ch


