
Bambus
Původ:

Bambusové vlákno je vyrobeno na bázi regenerované celulózy. Základem pro výrobu tohoto vlákna 
je  surový  bambus,  který  se  následně  zpracovává  chemickou  cestou  podobně  jako  viskóza. 
Bambusové vlákno je považováno za materiál 21. století. Díky svému rychlému růstu (uvádí se, že 
některý druhy jsou schopny během 24 hodin vyrůst  až o 1 m) je bambus rychle obnovitelným 
přírodním  zdrojem.  Již  samotná  rostlina  obsahuje  jedinečnou  složku  (Bamboo  Khun),  která 
umožňuje její ekologické pěstování bez použití  pesticidů a hnojiv a zajišťuje její odolnost vůči 
bakteriím.

Vlastnosti:

Materiály  s  bambusovým  vláknem  mají  mnoho  zajímavých  a  pro  své  uživatele  příjemných 
vlastností.  Již  při  prvním  kontaktu  budete  příjemně  překvapeni  velmi  jemným  a  příjemným 
omakem, který lze přirovnat k hedvábí nebo kašmíru. Ti z vás, kdo si oblíbí prádlo s obsahem 
bambusového vlákna, ocení hlavně jeho antibakteriální a antistatické vlastnosti.  Složka Bamboo 
Khun, která umožňuje ekologické pěstování bambusu, zůstává zachována i v bambusovém vlákně a 
zabraňuje množení bakterií a omezuje vznik nepříjemných pachů. Uvádí se, že tato složka dokáže 
eliminovat až 70% nežádoucích bakterií. To dodává prádlu výjimečný komfort a zároveň předurčuje 
tento  materiál  i  pro osoby s  citlivější  pokožkou.  Patříte-li  ke  sportovně aktivnějším lidem,  tak 
naopak oceníte příjemné termoregulační a absorpční vlastnosti materiálu s bambusovým vláknem. 
Povrchová struktura samotného vlákna je členěna množstvím mikrospor a umožňuje tak až 3× lepší 
odvod vlhkosti od pokožky než bavlna. Oceníte však i to, že tento materiál pokožku nevysušuje, ale 
udržuje pod oděvem přirozené mikroklima. V teplých obdobích jsou textilie o 2-3 stupně chladnější 
než bavlna a na těle vás příjemně chladí. Naopak v chladnějších obdobích vás bude zahřívat. Tyto 
vlastnosti jsou porovnatelné se synteticky vyráběnými vlány, z nichž jsou vyráběny materiály pro 
sportovní funkční prádlo. Materiál velmi dobře odolává namáhání a svoje pozitivní vlastnosti si 
udržuje i po vícenásobném praní, což přispívá k jeho dlouhodobé životnosti.

Údržba:

Pro optimální údržbu se doporučuje prádlo z tohoto materiálu prát maximálně na 40°C.
Nedoporučuje se prádlo žehlit, bělit, sušit v bubnové sušičce nebo chemicky čistit. Sušit pouze 

vyvěšením. 


