Ta część palety barw, która koncentruje się na odcieniach szarości, zawsze
cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród projektantów i
dekoratorów wnętrz, ale także wśród twórców szydełkowego rękodzieła.
Dlaczego? Wystarczy rozłożyć dywan ze sznurka 5 mm na podłodze, by
przekonać się jak elegancki i ponadczasowy jest to kolor, podobnie zresztą
jak czerń i biel. Szary sznurek dla wielu osób budzi jednoznaczne
skojarzenia z zapadającym zmrokiem, mgłą, nutką tajemniczości czy też
deszczowym dniem.
Szarość to Smutek?
Z wstępnego akapitu mogłoby tak trochę wynikać, jednak należy mieć na
uwadze, że właściwe przełamanie monochromatyczności żywymi barwami może sprawić, że szary,
sznurkowy dywan będzie się prezentował wyjątkowo atrakcyjnie w każdym mieszkaniu.
W naszej sznurkowej ofercie produkcyjnej znajdą Państwo przynajmniej kilka odcieni koloru szarego,
wymienimy chociażby popielaty, stalowy, marengo. Warto dodać, że wszystkie odcienie szarości
należą do grupy barw neutralnych i achromatycznych, czyli niekolorowych, co niestety sprawia, że
niektóre z nich trudno odróżnić i nazwać, ale tak już ich uroda najwyraźniej.
Z czym łączyć szarości?
Szarości doskonale komponują się z bielą tworząc klasyczne połączenia. Ciekawie także prezentują się
szare dywany wykonane na szydełku ze sznurka bawełnianego z ecru, beżami, ale też z miętą – tak
lubianą przez rękodzielników.

Do produkcji sznurka stosujemy wyłącznie wysokiej jakości przędzę, która posiada certyfikat
potwierdzający jej najwyższą jakość.

Co oznacza posiadanie takiego atestu?

Tekstylia, w tym przędza, z certyfikatem nie może mieć w swoim składzie:

zabronionych barwników azowych*
barwników rakotwórczych i wywołujących alergię
formaldehydu*
pestycydów
chlorowanych fenoli

chlorowanych benzenów oraz toluenów
ekstrahowalnych metali ciężkich
Poza powyższymi substancjami chemicznymi sprawdzane są także poniższe parametry:

odporność wybarwień
wartość pH
ftalany*
związki cynoorganiczne (TBT, TPhT, DBT)
emisja związków lotnych
zapach
* W Europie te parametry produktów włókienniczych są prawnie kontrolowane

Warto wspomnieć o tym, że aby otrzymać wspomniany certyfikat należy spełnić WSZYSTKIE kryteria.
Nie ma w tym przypadku półśrodków, co daje nam – konsumentom – gwarancję stałej jakości.

Sznurek bawełniany:

- kolor: Jasny szary 003

- waga: ok. 520 gr

- długość nawoju: 100 mb

- sposób konfekcjonowania: kartonowa cewka

Dlaczego warto wybrać oferowany przez nas sznurek?

Oczywiście nie tylko jakość oferowanego sznurka, ani posiadanie przez użytą do produkcji przędze
atestów nie świadczy jeszcze o wyjątkowości naszego wyrobu. Natomiast możemy się pochwalić, tym
że prawdopodobnie jako jedyni w Polsce, konfekcjonujemy nasz wyrób na papierowych cewkach
wytworzonych z recyklingu.

Co zmienia zastosowanie cewki w przypadku sznurka?

Naszym zdaniem bardzo wiele – przede wszystkim unikacie żmudnego nawijania kłębków, a więc
zyskujecie troszkę czasu. Sznurek nawinięty krzyżowo, więc odwija się bez żadnego trudu nawet jeśli
postanowicie pracować na naprawdę dużych prędkościach. Sznurek nawinięty na cewkę znacznie
łatwiej przechowywać, ponieważ na pewno się nie poplącze.

