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Pamut 

Bőrbarát természetes szál. Légáteresztő, strapabíró, 
nehezen szakad 

Charmeuse 

Speciális, lágy esésű, hurkolt anyag. Általában 
polyamid-ból áll, ritkábban viszkózból. Magas 
alaktartóssága miatt szívesen használják hálóruhának 
és fehérneműnek. 

Elasztán 

Szintetikus elasztikus szál, elsősorban kényelme, 
simulása miatt használják. Felhasználástól függően 
belekevernek más szálakat is, mint pamut, illetve 
polyamid különböző mértékben. 

Tehermentesítő vállpánt 

Széles, keresztirányban stabil, alápárnázott vállpántok. 
Nem vágnak be, és tehermentesítik a váll- és 
nyaktájékot. 

Ergoline merevítő 

A háromdimenziós anatómiailag formázott, ideálisan 
simul a női alakra, kiemeli a gömbölyded formákat. 

Merevítő 

Óvja a mellett alulról és oldalról egyaránt. Nagyméretű 
melleknél különösen ajánlott. Alakformáló hatása miatt 
kiemeli a nőies alakot. 

Jacquard 

Általában az önmagukban mintás anyagok 
elnevezésére használják.  

 

 

Jersey 

Könnyen tágítható, csodálatosan puha kötés könnyed 
bordázattal. Elasztikussága által tökéletes illeszkedést 
és kényelmet biztosít. Mindenekelőtt fehérneműnek 
alkalmas, puha, illeszkedő struktúrájának 
köszönhetően a női divatban nagyon kedvelt. 

Alaptermék 

Évről, évre újra legyártásra kerülő termék. Annyira 
kedvelt modellekről van szó, hogy folyamatosan 
kaphatóak. 

KlimaKomfort 

A mikroszál és a pamut tökéletes kombinációja, 
kellemes bőrklímát biztosít. 

Korselett 

Egyrészes fehérnemű –melltartó ás női alsó egyben- 
alakformáló funkcióval. 

LYCRA 

INVISTA cég védett márkaneve, amely magas minőségű 
elasztánszálat takar. A ruhadaraboknak tartós 
rugalmasságot, optimális illeszkedést és tökéletes 
fekvést biztosít. 

LYCRA Xtra Life 

Hosszabb klór ellenálló képességet, és színtartást 
biztosít 

Meryl 

Puha, simogató anyag. Könnyen tisztítható és gyorsan 
szárad. 
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MicroEnergen 

Magas funkciójú mikroszál. Tökéletes illeszkedés, 
gondos kimunkálás és magas fokú kényelem jellemzi. 

MicroModal 

Selymes fényű, többszöri mosás után is formatartó, 
különlegesen puha, nedvszívó, könnyen kezelhető 
anyag. 

Mikroszál 

Modern hightech szál polyészterből és polyamidból. Az 
önálló, végtelenhosszú szalagokat és a szálakat puha 
fonallá tovább feldolgozzák. A mikroszálas anyagok 
pehely könnyűek, strapabíróak és légáteresztőek. 

Molden 

Egy eljárás, amellyel az anyagot hő és nyomás által 
előformázzák. A varrásmentes eljárással készült 
kosarak viselete kellemes, természetes mellformát 
biztosít. 

Organic Cotton 

Minősített, ellenőrzött, ökológiai felépítésű pamut. 

Polyamid (PA) 

A szintetikus kémiai szálat gyakran keverik más 
szálakkal. Szakadásálló, gyűrés álló és gyorsan szárad. 
Gyakran használják fürdőruhákhoz, ruhákhoz, 
blúzokhoz, ingekhez, valamint esernyőkhöz és 
bélésanyagokhoz. 

Polyészter 

Teljesen szintetikus kémiai szál. Igen különböző 
struktúrákban és anyagerőségekben állítják elő, és 
gyakran keverik más szálakkal. Sportruházathoz, 
fürdőruhákhoz, ruhákhoz, kosztümökhöz és 

fehérneműkhöz, valamint nyakkendőkhöz és sálakhoz 
is alkalmas. 

Selyem 

Természetes alapanyag, különleges tulajdonságokkal. 
Tökéletes bőrklímát ad, képes saját tömegéhez képest 
30%-nyi nedvességet felszívni, miközben száraz marad. 
Antibakteriális és légzőaktív. 

Sztrecs 

Szövés- vagy kötésmód, amely rugalmas 
felhasználásával kitűnően alkalmas szűk, testtel 
érintkező szabáshoz. Nem gyűrődik, ezért nem kell 
vasalni. Kényelmes és csinos viselet. 

Superfine 

Extra minőségű alapanyag. Vékony és tökéletesen 
illeszkedik. 

Öko.Tex Standard 100 jelzés 

A „Megbízható textíliák-károsanyagvizsgálat”-nak 
megfelelt címkét azok a termékek kapják, amelyek 
anyaga megfelelően alkalmazkodik bőrünk pH-
értékéhez, és nem tartalmaznak azoszínezőket, 
valamint allergetizáló festékeket sem. 

Tüll 

Nyitott, neccfajtájú textíliák gyűjtőfogalma, amely több 
szálrendszer összefonódásából képződik, anélkül, hogy 
derékszögben találkoznának. 

Viszkóz (CV) 

Az összes kémiai szál közül a legtermészetesebb. 
Regenerált cellulózból (kiinduló anyaga a bükkfa, vagy 
a lucfenyő, illetve a nem megfonható pamut) nyerik és 
könnyed, puhán eső anyaggá dolgozzák fel.

Az Anyagismereti Kislexikon az Anita Comfort fehérnemű katalógus alapján készült.         


