
BENEFÍCIOS DA LÃ

A lã tem propriedades equilibradas de isolamento térmico
O que signi�ca que é quente no inverno e fresca no verão.

A lã é hipoalergênica
É resistente a bactérias, fungos e mofo que normalmente desencadeiam reações alérgicas.

A lã absorve os poluentes nocivos
Não só a Lã absorve muitos poluentes nocivos do ar como ainda não os volta a emitir. Estima-se que a utilização 
de alcatifas em Lã pode ajudar a puri�car o ar durante um período de 30 anos.

Os ácaros não gostam da lã 
Os ácaros precisam de humidade para sobreviver. A Lã tem poros microscópicos que respondem e�cazmente 
às mudanças na humidade tornando-se desfavorável para o crescimento e reprodução dos ácaros. Lembre-se 
que os Alérgenos de ácaros são um dos principais rastilhos para crises de asma. 

A lã resiste a rugas
A Lã é como uma mola, tem um frisado natural que lhe permite retornar à sua forma inicial, mesmo depois de 
ser esticado em até 30%. A sua estrutura complexa em espiral confere-lhe grande capacidade de resistência 
verdadeiramente notável.

A lã é naturalmente anti-estático 
A Lã gera muito pouca eletricidade estática por causa das qualidades das suas �bras naturais, pelo que 
mantêm-se muito mais limpa, por mais tempo. 

A lã é fácil de limpar 
Os tecidos de Lã são facilmente limpos porque a superfície é constituída por uma série de escamas 
sobrepostas (semelhante às penas de um pássaro), o que signi�ca que a sujidade �ca na superfície da �bra, 
tornando-a fácil de remover.

A lã é naturalmente resistente à chama
A Lã é difícil de incendiar, não derrete e tem qualidades superiores de autoextinção.

A lã é uma �bra natural renovável
O que poderia ser mais natural do que Lã? Em cada ano, as ovelhas têm um novo “Manto de Lã”, o que torna um 
recurso de lã natural e renovável. 

 A lã é amiga do ambiente e sustentável 
É um produto totalmente natural, totalmente renovável e sustentável. É 100% biodegradável, um aspecto 
muito importante num mundo cada vez mais preocupado com as questões ambientais.

Qualidade de construção
Como uma �bra natural resistente, a Lã dar-lhe-á uma vida de qualidade.

OS EXTRAORDINÁRIOS



Qual o material mais indicado para quartos de crianças com asma e problemas alérgicos?
Ao contrário daquilo que muitas pessoas acreditam os tapetes/ alcatifas são indicados para quartos ou espaços 

utilizados por crianças/ adultos com asma e problemas alérgicos.Existem estudos comprovados que a�rmam até 
que a utilização de este tipo de revestimentos poderá ajudar a 
melhorar a qualidade de vida das crianças/ adultos com este 
tipo de patologia.
Aquilo que é referido pelos estudos cientí�cos é que as 
superfícies das Alcatifas capturam e retêm as partículas em 
queda (pó) mantendo-as longe da zona de respiração. Estas 
partículas retidas, são facilmente removidas usando um 
aspirador certi�cado de vácuo.  O mesmo não acontece com 
outro tipo de pavimentos duros, dado que as partículas 
pousam no chão voltando para o ar sempre que há um 
movimento.
No caso das crianças, que são mais ativas e considerando a sua 
estatura (estão mais próximos do pavimento), o risco aumenta 
substancialmente dado que estão na zona onde há mais 
partículas aéreas suspensas e respiráveis no ar.
No fundo, as Alcatifas não têm qualquer efeito adverso na 
Qualidade do Ar. As Alcatifas podem no entanto melhorar a 
Qualidade do Ar no interior da casa, capturando e retendo o pó 
e os alógenos até à limpeza.

As alcatifas são laváveis?
Um aspirador de vácuo que contenha um sistema certi�cado de �ltro de partículas, captura 350% mais alógenos do 

que outros métodos de limpeza utilizados para outros pavimentos. Os resultados mostram a diferença que os 
métodos de limpeza podem fazer.  O aspirador é bastante mais e�caz do que os sistemas usados em pavimentos 
duros. A Limpeza recomendada na maior parte das nossas alcatifas é o aspirador para uso diário e ocasionalmente,  
a utilização de champô diluído.
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