
MOLLIS® –  
PRODUCTINFORMATIE EN 
REINIGINGSINSTRUCTIES



HARTELIJK GEFELICITEERD! 

Met uw heerlijk comfortabele MOLLIS® van KLAFS! We wensen u er veel plezier mee bij het comfortabel genieten van 

de sauna.

Waarom in de sauna altijd op hout liggen als het ook zacht en comfortabel kan? Deze vraag hield ons bij KLAFS bezig, 

totdat onze ingenieurs met MOLLIS® een textielserie hadden ontwikkeld die optimaal aanvoelt in de sauna – en boven-

dien zodanig is gemaakt dat u de kussens heel dicht uw huid kunt laten aanraken om zonder twijfel van uw nieuwe 

saunacomfort te genieten. 

Op de volgende pagina’s vindt u nuttige informatie. 

Tevens ziet u waar u bij het reiniging op moet letten om 

zo lang mogelijk van uw MOLLIS® te kunnen genieten. 



TENCEL™ – DE STOF WAARVAN 
 SAUNADROMEN ZIJN GEMAAKT

Het basismateriaal van alle textiel is altijd de vezel. In 

ons geval is dit het innovatieve Tencel™ – een houtvezel 

van natuurlijke grondstoffen, waarvan de overtrekken 

van MOLLIS® zijn gemaakt.

Afkomstig uit duurzame bosbouw en biologisch afbreek-

baar. De fabrikant van Tencel™ ontving voor deze duur-

zame ontwikkeling de Europese Milieuprijs 2000.

Vergeleken met de productie van katoen heeft deze vezel, 

gewonnen uit gecertificeerd duurzaam hout, slechts een 

fractie van de hoeveelheid water nodig. Tencel™ stelt nor-

men op het gebied van milieubescherming en is natuurlijk 

ook OEKO-TEX® gecertificeerd.

Milieuvriendelijk is gelijk aan huidvriendelijk

Dat is ook goed nieuws voor uw huid – vooral in de sauna, 

waar u bij hoge temperaturen direct huidcontact hebt 

met onze matten, rollen en kussens. Tencel™ is ideaal 

voor mensen met allergieën, is emissievrij en beschikt 

dankzij de natuurlijke producteigenschappen over een 

optimale vochtregulatie. Hierdoor voelen de kussens in de 

sauna niet alleen lekker koel aan, ook bacteriën krijgen 

geen schijn van kans.



DE INNERLIJKE WAARDEN: INNOVATIEF

De vulling van de MOLLIS® saunakussens en -matten is een 

3D-spacerstof geproduceerd met behulp van de nieuwste 

precisie weeftechnologie. Het vormt de kern en vulling van 

de MOLLIS®. Dit nieuwe materiaal maakte het überhaupt 

mogelijk om kussens en matten in de sauna te gebruiken. 

Met de hoge eisen aan de klimatologische omstandighe-

den die daar worden gesteld.

De structuur van de fijnste poolgarens wordt gekenmerkt 

door een zeer hoge luchtdoorlaatbaarheid en thermische 

isolatie, een laag gewicht, een lange levensduur en per-

manente elasticiteit. Bovendien is het materiaal wasbaar 

en desinfecteerbaar, geschikt voor mensen met allergieën 

en volledig recyclebaar. Al deze eigenschappen maken 

het ideaal voor gebruik in de sauna.

WEBSHOP 

Bent u enthousiast over uw nieuwe MOLLIS®?  

U kunt MOLLIS® bestellen en ontspannende 

accessoires rond andere Sauna en stoombad 

bij uw KLAFS verkoopteam in Nederland.  

www.klafs.nl



Omwille van uw gezondheid hebben wij voor de natuur ge-

kozen en zien we volledig af van toevoeging van syntheti-

sche harsen bij de productie van MOLLIS® in een traditionele 

weverij in Franken Duitsland. Wees dus niet verbaasd als er 

na het probleemloos wassen van uw MOLLIS® overtrekken 

een paar kreukels verschijnen: dat is normaal en garandeert 

dat u met een echt natuurlijk product van uw saunabad kunt 

genieten. 

De duurzame saunakussens en -matten van MOLLIS® zijn 

verkrijgbaar in vier kleuren: Bruin, ivoor, blauw en groen.

Ga voor meer informatie naar

www.oeko-tex.com

www.lenzing.com/products/tenceltm

www.klafs.nl/sauna/zubehoer/ 

mollis-saunakussens-matten.html

NATUURLIJKE KWALITEIT – 
MADE IN GERMANY



REINIGING EN VERZORGING

Het is raadzaam uw MOLLIS® voor het eerste gebruik 

wassen.

Omwille van het milieu willen we voorkomen dat er twee 

keer water en wasmiddel worden gebruikt. Omdat u uw 

nieuwe MOLLIS® zeker zelf wilt wassen voordat u ze voor 

het eerst in de sauna gebruikt, zijn ze niet voorgewassen.

Let op het volgende! 

Voor de eerste wasbeurt zijn de overtrekken groter dan de 

vulling! 

De reden hiervoor is dat de overtrekken zijn gemaakt van 

de natuurlijke houtvezel Tencel™. Tencel™ krimpt sterker dan 

bijvoorbeeld katoen tijdens de eerste wasbeurt op 60 °C. 

Na de eerste wasbeurt past de maat van de overtrek perfect 

bij met de maat van de vulling.

Reiniging van de overtrekken

Wassen op max. 60 °C, geschikt voor de droger. Het is 

aan te raden om de overtrekken na het wassen en drogen 

te strijken. Door het gladmaken en uitrekken van de stof 

passen de overtrekken later gemakkelijker over de kussens 

en matten.

Reiniging van de vulling

Wassen op max. 60 °C, niet geschikt voor de droger. Hang 

ze te drogen, niet strijken.

De vulling wordt zeer sterk gecomprimeerd wanneer u de 

overtrek plaatst. Om de speciale eigenschappen van het 

luchtdoorlatende 3D-spacerstof te behouden, moet u de 

vulling na het plaatsen van de overtrek als een accordeon 

uit elkaar trekken.

Apart wassen 

Was de binnenkussens, de tussenvoeringen van de binnen-

kussens, de matten en de overtrekken apart.

Lang plezier van uw MOLLIS®

De levensduur wordt verlengd als de binnenkussens en 

overtrekken aan de lijn worden gedroogd. Elke onnodige 

was- of droogcyclus belast textielmaterialen. Om geurtjes 

te voorkomen, moet het wasgoed goed worden gedroogd. 

Gebruik korte programma’s op lage temperaturen of wol-

wasprogramma’s met een mild wasmiddel. MOLLIS® kan op 

60 °C worden gewassen, maar wij adviseren een wastem-

peratuur van 30 °C tot maximaal 40 °C om energie te 

besparen.

KLAFS wenst u ontspannende en comfortabele uren met 

MOLLIS® saunamatten en -kussens in uw sauna.
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