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NATURAL + TÉCNICO

Um novo
equilíbrio
As qualidades do híbrido são produzidas com
uma mistura de fios naturais e fios técnicos.
O equilíbrio entre esses elementos confere
aos tecidos melhores desempenhos.

Hybrid
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OS CONCEITOS
Tecidos com uma gama máxima de funções
que podem ser usados numa ampla variedade
de aplicações devido às suas boas propriedades
específicas e impacto ambiental limitado.

HYBRID_01
Linho + FRECC!
O híbrido refrescante

HYBRID_03

Hybrid

HYBRID_02
RESTORE + BIOTUNE
O híbrido saudável

HYBRID_04

Bambu + ReUSE

Algodão + Bambu + Linho

O híbrido renovável

O híbrido natural
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HYBRID_01
Linho + FRECC!

TECIDO DE LINHO + EFEITO REFRESCANTE
A frescura natural do linho magistralmente combinado
com um fio refrescante exclusivo que, graças à sua alta
condutividade térmica, dissipa mais rapidamente
o excesso de calor corporal.

PROPIEDADES

Termorregulador

Controlo da
humidade

Respirável

Desempenho Resistente
contínuo
ao longo
do tempo

Lavável

stellinigroup.com

HYBRID_02

RESTORE + BIOTUNE
PROPRIEDADES BIOCERÂMICAS + ANTIRRADIAÇÃO

A solução que ajuda a proteger o corpo.
RESTORE, feito com fio biocerâmico, absorve o calor do corpo,
transforma-o em luz infravermelha longa (FIR) e envia-o de volta
para os tecidos corporais e músculos, aumentando a circulação
e o oxigénio. BIOTUNE, feito com tecnologia BioSynth,
protege da poluição eletromagnética.

PROPIEDADES

Thermorégul-

Respirant

Suave ao
toque

Desempenho Antiestático Lavable
contínuo

Résistant
dans le
temps
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HYBRID_03
Bambu + ReUSE
BAMBU + FIO RECICLADO
Com a mistura tecno e natural. O fio de poliéster reciclado
combinado com as propriedades naturais do bambu. Uma
ideia moderna para um tecido de baixo impacto ambiental.

PROPIEDADES

Ecológico

Antibolor

Antibacteriano Suave ao
toque

Antiodor

Respirável

Resistente Desempenho
contínuo
ao longo
do tempo
stellinigroup.com

HYBRID_04

Algodão + Bambu + Linho
UMA MISTURA NATURAL
Hybrid 04 é uma coleção de tecidos naturais que combinam fios de diferentes naturezas em padrões únicos e complexos. O seu design é o que chama a atenção:
estes jogos de texturas vão dar um ar alternativo ao seu colchão. Uma sensação
completamente natural: a suavidade do algodão é combinada com a durabilidade
do bambu e as propriedades termorreguladoras refrescantes do linho. Ao combinar
esses materiais da natureza diferente obtemos tecidos macios e resistentes.

PROPIEDADES

Natural

Suave ao
toque

Respirável

Resistente
ao longo
do tempo
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Descubra as nossas novidades
e soluções em stellinigroup.com

Mais Informações:
info@stellinigroup.com
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