
 

Bornoz 

İçerik  : Bambu , Pamuk , Ağaç kabuğu , elyaf Türlerinden üretilmiştir  

Ölçü              : Small,Medium,Large,Xlarge,XXLarge  

Ağırlık           : 1000 Grm—1.200 Grm  

Üretim            : Yüksek Tel ve Lif Sayısı Sık shot dokuma   

Desen             : Lisanslı Motifler firmamız tarafından patentli olup 

tescillenmiştir.         

Kullanım alanları : Banyo Hamam sauna sahil alanları Seyahatlar   

Özellikleri        : Aşırı Yumuşak doku ,Yüksek su emiş kapasitesi, az yer 

kaplama ,Doğal zararsız boyar ham made   

Diğer muhadil ürünlere göre az yer kaplama   

Görsel             : Doğal antrasit parlak beyaz doku , Başlangış kısımlarında beşli 

örgü desenli görsellik ,Renk kontraslarında doygun parlaklık .  

Ürünle ilk temas : İlk elinize aldığınızda yumuşaklığı sizi etkileyecek görsel 

doygunluk kullanım hazzınızı tetikleyecektir. Kullanım esnasında tendeki yumuşaklığı 

çok seveceksiniz.kullandıkça daha vazgeçilmez dahada yumuşak olucaktır Ağırlığı ve 

yumuşaklığı ,renk parlaklığı kendine özgüdür.  

Yıkama şart namesi: İlk yıkama teksil ürünlerinde önemlidir.Ürünümüz Firmamıza özgü 

işlemlerle size yıkanmış teslim edilir.  

Ürünü iç ters yaparak Bir soğuk su dolu kapta yarım kapak yumuşatıcı ile 2 saat 

bekletiniz.Daha sonra çamaşır makinesinin yıkama alanına ıslak olarak sıkmadan 

yerleştiriniz  en soğuk su derecesinde kısa programda yıkayınız .  

Diğer tekstil ürünleriyle yıkamamaya özen gösteriniz .  

Ütüleme esnasında tersten pamuklu derecesinde  ütüleyiniz   

Desenlerin üstüne ütü yapmayınız.Çamaşır suyu ve aşındırıcı kimyasallardan 

koruyunuz .Yıkama prosedüründe Yüksek santifürüjlü ve sıkma devri yüksek 

programlardan sakının Bu hususlar ürünün mutlak sağlamlık ve uzun ömürlü kullanımına 

göre ,hotel ,spa gibi Gün aşırı yıkama prosedürlerine göre dikte edilmiştir.Normal 

kullanıcılarda bu Tavsiye uyabilir.  

  

Code: HM 101 



İçerik  : Bambu , Pamuk , Ağaç kabuğu , elyaf Türlerinden üretilmiştir  

Ölçü              : Small,Medium,Large,Xlarge,XXLarge  

Ağırlık           : 1000 Grm—1.200 Grm  

Üretim            : Yüksek Tel ve Lif Sayısı Sık shot dokuma   

Desen             : Lisanslı Motifler firmamız tarafından patentli olup 

tescillenmiştir.         

Kullanım alanları : Banyo Hamam sauna sahil alanları Seyahatlar   

Özellikleri        : Aşırı Yumuşak doku ,Yüksek su emiş kapasitesi, az yer 

kaplama ,Doğal zararsız boyar ham made   

Diğer muhadil ürünlere göre az yer kaplama   

Görsel             : Doğal antrasit parlak beyaz doku , Başlangış kısımlarında beşli 

örgü desenli görsellik ,Renk kontraslarında doygun parlaklık .  

Ürünle ilk temas : İlk elinize aldığınızda yumuşaklığı sizi etkileyecek görsel 

doygunluk kullanım hazzınızı tetikleyecektir. Kullanım esnasında tendeki yumuşaklığı 

çok seveceksiniz.kullandıkça daha vazgeçilmez dahada yumuşak olucaktır Ağırlığı ve 

yumuşaklığı ,renk parlaklığı kendine özgüdür.  

Yıkama şart namesi: İlk yıkama teksil ürünlerinde önemlidir.Ürünümüz Firmamıza özgü 

işlemlerle size yıkanmış teslim edilir.  

Ürünü iç ters yaparak Bir soğuk su dolu kapta yarım kapak yumuşatıcı ile 2 saat 

bekletiniz.Daha sonra çamaşır makinesinin yıkama alanına ıslak olarak sıkmadan 

yerleştiriniz  en soğuk su derecesinde kısa programda yıkayınız .  

Diğer tekstil ürünleriyle yıkamamaya özen gösteriniz .  

Ütüleme esnasında tersten pamuklu derecesinde  ütüleyiniz   

Desenlerin üstüne ütü yapmayınız.Çamaşır suyu ve aşındırıcı kimyasallardan 

koruyunuz .Yıkama prosedüründe Yüksek santifürüjlü ve sıkma devri yüksek 

programlardan sakının Bu hususlar ürünün mutlak sağlamlık ve uzun ömürlü kullanımına 

göre ,hotel ,spa gibi Gün aşırı yıkama prosedürlerine göre dikte edilmiştir.Normal 

kullanıcılarda bu Tavsiye uyabilir.  

  

Bornoz Code: HM 202 



İçerik  : Bambu , Pamuk , Ağaç kabuğu , elyaf Türlerinden üretilmiştir  

Ölçü              : Small,Medium,Large,Xlarge,XXLarge  

Ağırlık           : 1000 Grm—1.200 Grm  

Üretim            : Yüksek Tel ve Lif Sayısı Sık shot dokuma   

Desen             : Lisanslı Motifler firmamız tarafından patentli olup 

tescillenmiştir.         

Kullanım alanları : Banyo Hamam sauna sahil alanları Seyahatlar   

Özellikleri        : Aşırı Yumuşak doku ,Yüksek su emiş kapasitesi, az yer 

kaplama ,Doğal zararsız boyar ham made   

Diğer muhadil ürünlere göre az yer kaplama   

Görsel             : Doğal antrasit parlak beyaz doku , Başlangış kısımlarında beşli 

örgü desenli görsellik ,Renk kontraslarında doygun parlaklık .  

Ürünle ilk temas : İlk elinize aldığınızda yumuşaklığı sizi etkileyecek görsel 

doygunluk kullanım hazzınızı tetikleyecektir. Kullanım esnasında tendeki yumuşaklığı 

çok seveceksiniz.kullandıkça daha vazgeçilmez dahada yumuşak olucaktır Ağırlığı ve 

yumuşaklığı ,renk parlaklığı kendine özgüdür.  

Yıkama şart namesi: İlk yıkama teksil ürünlerinde önemlidir.Ürünümüz Firmamıza özgü 

işlemlerle size yıkanmış teslim edilir.  

Ürünü iç ters yaparak Bir soğuk su dolu kapta yarım kapak yumuşatıcı ile 2 saat 

bekletiniz.Daha sonra çamaşır makinesinin yıkama alanına ıslak olarak sıkmadan 

yerleştiriniz  en soğuk su derecesinde kısa programda yıkayınız .  

Diğer tekstil ürünleriyle yıkamamaya özen gösteriniz .  

Ütüleme esnasında tersten pamuklu derecesinde  ütüleyiniz   

Desenlerin üstüne ütü yapmayınız.Çamaşır suyu ve aşındırıcı kimyasallardan 

koruyunuz .Yıkama prosedüründe Yüksek santifürüjlü ve sıkma devri yüksek 

programlardan sakının Bu hususlar ürünün mutlak sağlamlık ve uzun ömürlü kullanımına 

göre ,hotel ,spa gibi Gün aşırı yıkama prosedürlerine göre dikte edilmiştir.Normal 

kullanıcılarda bu Tavsiye uyabilir.  

  

Bornoz Code: HM 303 



İçerik  : Bambu , Pamuk , Ağaç kabuğu , elyaf Türlerinden üretilmiştir  

Ölçü              : Small,Medium,Large,Xlarge,XXLarge  

Ağırlık           : 1000 Grm—1.200 Grm  

Üretim            : Yüksek Tel ve Lif Sayısı Sık shot dokuma   

Desen             : Lisanslı Motifler firmamız tarafından patentli olup 

tescillenmiştir.         

Kullanım alanları : Banyo Hamam sauna sahil alanları Seyahatlar   

Özellikleri        : Aşırı Yumuşak doku ,Yüksek su emiş kapasitesi, az yer 

kaplama ,Doğal zararsız boyar ham made   

Diğer muhadil ürünlere göre az yer kaplama   

Görsel             : Doğal antrasit parlak beyaz doku , Başlangış kısımlarında beşli 

örgü desenli görsellik ,Renk kontraslarında doygun parlaklık .  

Ürünle ilk temas : İlk elinize aldığınızda yumuşaklığı sizi etkileyecek görsel 

doygunluk kullanım hazzınızı tetikleyecektir. Kullanım esnasında tendeki yumuşaklığı 

çok seveceksiniz.kullandıkça daha vazgeçilmez dahada yumuşak olucaktır Ağırlığı ve 

yumuşaklığı ,renk parlaklığı kendine özgüdür.  

Yıkama şart namesi: İlk yıkama teksil ürünlerinde önemlidir.Ürünümüz Firmamıza özgü 

işlemlerle size yıkanmış teslim edilir.  

Ürünü iç ters yaparak Bir soğuk su dolu kapta yarım kapak yumuşatıcı ile 2 saat 

bekletiniz.Daha sonra çamaşır makinesinin yıkama alanına ıslak olarak sıkmadan 

yerleştiriniz  en soğuk su derecesinde kısa programda yıkayınız .  

Diğer tekstil ürünleriyle yıkamamaya özen gösteriniz .  

Ütüleme esnasında tersten pamuklu derecesinde  ütüleyiniz   

Desenlerin üstüne ütü yapmayınız.Çamaşır suyu ve aşındırıcı kimyasallardan 

koruyunuz .Yıkama prosedüründe Yüksek santifürüjlü ve sıkma devri yüksek 

programlardan sakının Bu hususlar ürünün mutlak sağlamlık ve uzun ömürlü kullanımına 

göre ,hotel ,spa gibi Gün aşırı yıkama prosedürlerine göre dikte edilmiştir.Normal 

kullanıcılarda bu Tavsiye uyabilir.  

  

Bornoz Code: HM 404 



İçerik  : Bambu , Pamuk , Ağaç kabuğu , elyaf Türlerinden üretilmiştir  

Ölçü              : Small,Medium,Large,Xlarge,XXLarge  

Ağırlık           : 1000 Grm—1.200 Grm  

Üretim            : Yüksek Tel ve Lif Sayısı Sık shot dokuma   

Desen             : Lisanslı Motifler firmamız tarafından patentli olup 

tescillenmiştir.         

Kullanım alanları : Banyo Hamam sauna sahil alanları Seyahatlar   

Özellikleri        : Aşırı Yumuşak doku ,Yüksek su emiş kapasitesi, az yer 

kaplama ,Doğal zararsız boyar ham made   

Diğer muhadil ürünlere göre az yer kaplama   

Görsel             : Doğal antrasit parlak beyaz doku , Başlangış kısımlarında beşli 

örgü desenli görsellik ,Renk kontraslarında doygun parlaklık .  

Ürünle ilk temas : İlk elinize aldığınızda yumuşaklığı sizi etkileyecek görsel 

doygunluk kullanım hazzınızı tetikleyecektir. Kullanım esnasında tendeki yumuşaklığı 

çok seveceksiniz.kullandıkça daha vazgeçilmez dahada yumuşak olucaktır Ağırlığı ve 

yumuşaklığı ,renk parlaklığı kendine özgüdür.  

Yıkama şart namesi: İlk yıkama teksil ürünlerinde önemlidir.Ürünümüz Firmamıza özgü 

işlemlerle size yıkanmış teslim edilir.  

Ürünü iç ters yaparak Bir soğuk su dolu kapta yarım kapak yumuşatıcı ile 2 saat 

bekletiniz.Daha sonra çamaşır makinesinin yıkama alanına ıslak olarak sıkmadan 

yerleştiriniz  en soğuk su derecesinde kısa programda yıkayınız .  

Diğer tekstil ürünleriyle yıkamamaya özen gösteriniz .  

Ütüleme esnasında tersten pamuklu derecesinde  ütüleyiniz   

Desenlerin üstüne ütü yapmayınız.Çamaşır suyu ve aşındırıcı kimyasallardan 

koruyunuz .Yıkama prosedüründe Yüksek santifürüjlü ve sıkma devri yüksek 

programlardan sakının Bu hususlar ürünün mutlak sağlamlık ve uzun ömürlü kullanımına 

göre ,hotel ,spa gibi Gün aşırı yıkama prosedürlerine göre dikte edilmiştir.Normal 

kullanıcılarda bu Tavsiye uyabilir.  

  

Bornoz Code: HM 505 



İçerik  : Bambu , Pamuk , Ağaç kabuğu , elyaf Türlerinden üretilmiştir  

Ölçü              : Small,Medium,Large,Xlarge,XXLarge  

Ağırlık           : 1000 Grm—1.200 Grm  

Üretim            : Yüksek Tel ve Lif Sayısı Sık shot dokuma   

Desen             : Lisanslı Motifler firmamız tarafından patentli olup 

tescillenmiştir.         

Kullanım alanları : Banyo Hamam sauna sahil alanları Seyahatlar   

Özellikleri        : Aşırı Yumuşak doku ,Yüksek su emiş kapasitesi, az yer 

kaplama ,Doğal zararsız boyar ham made   

Diğer muhadil ürünlere göre az yer kaplama   

Görsel             : Doğal antrasit parlak beyaz doku , Başlangış kısımlarında beşli 

örgü desenli görsellik ,Renk kontraslarında doygun parlaklık .  

Ürünle ilk temas : İlk elinize aldığınızda yumuşaklığı sizi etkileyecek görsel 

doygunluk kullanım hazzınızı tetikleyecektir. Kullanım esnasında tendeki yumuşaklığı 

çok seveceksiniz.kullandıkça daha vazgeçilmez dahada yumuşak olucaktır Ağırlığı ve 

yumuşaklığı ,renk parlaklığı kendine özgüdür.  

Yıkama şart namesi: İlk yıkama teksil ürünlerinde önemlidir.Ürünümüz Firmamıza özgü 

işlemlerle size yıkanmış teslim edilir.  

Ürünü iç ters yaparak Bir soğuk su dolu kapta yarım kapak yumuşatıcı ile 2 saat 

bekletiniz.Daha sonra çamaşır makinesinin yıkama alanına ıslak olarak sıkmadan 

yerleştiriniz  en soğuk su derecesinde kısa programda yıkayınız .  

Diğer tekstil ürünleriyle yıkamamaya özen gösteriniz .  

Ütüleme esnasında tersten pamuklu derecesinde  ütüleyiniz   

Desenlerin üstüne ütü yapmayınız.Çamaşır suyu ve aşındırıcı kimyasallardan 

koruyunuz .Yıkama prosedüründe Yüksek santifürüjlü ve sıkma devri yüksek 

programlardan sakının Bu hususlar ürünün mutlak sağlamlık ve uzun ömürlü kullanımına 

göre ,hotel ,spa gibi Gün aşırı yıkama prosedürlerine göre dikte edilmiştir.Normal 

kullanıcılarda bu Tavsiye uyabilir.  

  

Bornoz Code: HM 606 


