Kirami Kirami FinVision Experience-bastu
sittunderlag
Av kärlek till bastubadande och med respekt för stämningen i Kirami FinVisionbastun har vi utvecklat vårt eget högkvalitativa Kirami FinVision Experiencebastu sittunderlag (Pefletti) för de som njuter av bastubadets förtrollning.
Njutningen av ångorna sveper bastubadaren med sig, och textilierna
utformade i detalj gör att stämningen stiger ännu ett par steg till en härlig lyx i
vardagen. Njut av livet med avslappnade och varma känslor – Kirami Warmer
feelings.Kirami FinVision Experience-bastu sittunderlag är ett högkvalitativt
och behagligt sittunderlag i 100 % bomull. Storleken på bastu sittunderlaget är
45 x 55 cm och behåller både sin form och färg efter tvätt. Bastu
sittunderlagen i bomull andas och varken kittlar eller irriterar huden och är
hållbara tack vare sin goda kvalité. Tvättas i 40 °C.
Färgskalan för Kirami FinVision Experience-badrockar, -handdukar och sittunderlag är enhetliga. De matchande färgerna skapar ett harmoniskt
utseende för ditt spaområde.
Det är viktigt för Kirami att vi vet varifrån våra produkter kommer.
Kiramis badtextiler är tillverkade i Portugal. Portugal är ett EU-land som inte
klassificeras som ett riskland. I Portugal regleras arbetslivet enligt lag, och
myndigheterna övervakar också att lagen följs. Portugal har ratificerat
ILO:s (International Labour Organization) , dvs. Internationella
arbetsorganisationens grundfördrag. Enligt ILO:s principer har alla dess
medlemsstater en skyldighet att eliminera tvångsarbete, barnarbete och
diskriminering och garantera föreningsfrihet.
Hur föddes Kirami FinVision experience?
Vi tycker att Kirami FinVision Experience mycket väl beskriver allt som Kiramis
produkter i grund och botten handlar om: upplevelser, njutning och
erfarenheter. Utgångspunkten för utformningen av logotypen har också varit
att i det grafiska utseendet få fram närheten till naturen, att njuta av livet och
bry sig, som hör till Kiramis DNA. Kirami FinVision-textens utseende
överensstämmer med Kiramis varumärke, och kompletteras med ett lite snett
Experience som har ett teckensnitt som passar ihop med den handskrivna
texten. Teckensnittet, dess kursiverade, framåtlutande form och den lite sneda
layouten i texten återspeglar medmänsklighet, frihet, bekymmersfrihet och
kreativitet. Livet är här och nu och man måste kunna njuta av det. Punkten i
slutet av ordet symboliserar kompromisslöshet. Kirami står bakom sina löften.
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Kirami FinVision Experience -sauna sittunderlagsset är omslutet med band
och innehåller två prydliga sittunderlag i hög kvalitet. Det ena har en elegant
vitgrå färg, och det andra är ett charmigt romantisk vitrosa bastu sittunderlag i
stilren bomullsväv. Bastu sittunderlaget med diagonala, eleganta invävda
ränder ger liv åt bastubänkarna och stämningen blir ännu bättre i bastuångans
avkoppling.

Teknisk information
VIKT

0.5 kg

PRODUKTKOD

3348

Warmer feelings.
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