
 

Peştemal 

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

Ölçü              : 95 cm x 1,70 cm (ortalama ) 

Ağırlık           : 400 Grm ile 500 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 . 

Ürünün Rakiplerine göre farkı : İlk elinize aldığınızda yumuşaklığı sizi etkileyecek 

görsel doygunluk kullanım hazzınızı tetikleyecektir. Kullanım esnasında tendeki 

yumuşaklığı çok seveceksiniz.kullandıkça daha vazgeçilmez dahada yumuşak olucaktır 

  

 

Code: BP 10 



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

Ölçü              : 95 cm x 1,70 cm (ortalama ) 

Ağırlık           : 400 Grm ile 500 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 . 

Ürünün Rakiplerine göre farkı : İlk elinize aldığınızda yumuşaklığı sizi etkileyecek 

görsel doygunluk kullanım hazzınızı tetikleyecektir. Kullanım esnasında tendeki 

yumuşaklığı çok seveceksiniz.kullandıkça daha vazgeçilmez dahada yumuşak olucaktır 

  

 

Peştemal Code: BP 20 



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

Ölçü              : 95 cm x 1,70 cm (ortalama ) 

Ağırlık           : 400 Grm ile 500 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 . 

Ürünün Rakiplerine göre farkı : İlk elinize aldığınızda yumuşaklığı sizi etkileyecek 

görsel doygunluk kullanım hazzınızı tetikleyecektir. Kullanım esnasında tendeki 

yumuşaklığı çok seveceksiniz.kullandıkça daha vazgeçilmez dahada yumuşak olucaktır 

  

 

Peştemal Code: BP 30 



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

Ölçü              : 95 cm x 1,70 cm (ortalama ) 

Ağırlık           : 400 Grm ile 500 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 . 

Ürünün Rakiplerine göre farkı : İlk elinize aldığınızda yumuşaklığı sizi etkileyecek 

görsel doygunluk kullanım hazzınızı tetikleyecektir. Kullanım esnasında tendeki 

yumuşaklığı çok seveceksiniz.kullandıkça daha vazgeçilmez dahada yumuşak olucaktır 

  

 

Peştemal Code: BP 40 



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

Ölçü              : 95 cm x 1,70 cm (ortalama ) 

Ağırlık           : 400 Grm ile 500 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 . 

Ürünün Rakiplerine göre farkı : İlk elinize aldığınızda yumuşaklığı sizi etkileyecek 

görsel doygunluk kullanım hazzınızı tetikleyecektir. Kullanım esnasında tendeki 

yumuşaklığı çok seveceksiniz.kullandıkça daha vazgeçilmez dahada yumuşak olucaktır 

  

 

Peştemal Code: BP 50 



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

Ölçü              : 95 cm x 1,70 cm (ortalama ) 

Ağırlık           : 400 Grm ile 500 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 . 

Ürünün Rakiplerine göre farkı : İlk elinize aldığınızda yumuşaklığı sizi etkileyecek 

görsel doygunluk kullanım hazzınızı tetikleyecektir. Kullanım esnasında tendeki 

yumuşaklığı çok seveceksiniz.kullandıkça daha vazgeçilmez dahada yumuşak olucaktır 

  

 

Peştemal Code: BP 60 


