MATERIAL EAREBEL
Para todos os produtos Earebel, utilizamos apenas materiais de alta qualidade. A seleção dos nossos
fios de lã em particular, está sujeita aos mais rigorosos controlos de qualidade e ética. A lã que
utilizamos principalmente para a nossa colecção artesanal PRIME é lã nova e pura, de qualidade nobre,
que é feita especialmente para a Earebel. A lã nova pura tem propriedades execpcionais em
termorregulação, mantém-se maravilhosamente quente, é naturalmente repelente à água e
humidade.
Os fios da nossa coleção funcional SPORT não são apenas chamados de materiais funcionais, eles são!
Respirabilidade, transporte rápido de humidade, leves e de secagem rápida. Estas são apenas algumas
das propriedades que todos os nossos produtos desportivos funcionais oferecem.
Os produtos da nossa coleção STYLE são feitos principalmente de fibras acrílicas. A fibra acrílica tem
propriedades semelhantes às da lã. As fibras acrílicas são suaves, leves e quentes. Além disso, as fibras
acrílicas são mais resistentes do que outras fibras naturais e sintéticas. São laváveis e hipoalergénicas,
e portanto, adequadas para quem sofre de alergias.

POLYCOLON® - A fibra funcional mais leve do mundo
O POLYCOLON® tornou-se essencial para o mundo das roupas desportivas exigentes.
Leve, respirável, repelente de suor e fácil de cuidar - estas são algumas das características desta
fibra funcional de Schoeller. As excelentes propriedades do POLYCOLON® significam que
também é atraente para uso em roupas de trabalho robustas. POLYCOLON® é um refinado, à
base de polipropileno, fio longo de fibras penteadas. A primeira camada, POLYCOLON® retira a
humidade da pele e transporta-a para a segunda camada acima. Esta segunda camada pode
absorver, canalizar a humidade, ou permitir que evapore. Nos três casos, o material se sente-se
confortavelmente seco na pele, mesmo quando o utilizador está a suar. Ao contrário do poliéster,
o POLYCOLON® não absorve praticamente nenhuma humidade.
polycolon.com

CLIMAYARN®
CLIMAYARN® combina as vantagens da lã de merino com os pontos fortes da fibra de alto
desempenho Polycolon®. 60% de lã Merino extra fina, 40% de polipropileno.
• Conduz a humidade para o exterior
• Aquece em condições de frio
• Evita a acumulação de calor em grande medida
• Lavável na máquina
• CLIMAYARN® seca muito mais rapidamente do que produtos de algodão comparáveis

THERMOLITE®
O tecido leve THERMOLITE® fornece o isolamento perfeito para os climas frios pelo calor e
conforto. Foi desenvolvido para manter o utilizador quente e seco, otimizando o seu desempenho.
• Desempenho de calor leve e permanente
• Bons níveis de isolamento (CLO)
• De fácil cuidado
• Bom desempenho de absorção de humidade
• Permeabilidade ao ar confortável
• Boa estabilidade do tecido
https://thermolite.com/

POLARTEC ®
Polartec® POWER DRY® - Manutenção de humidade
O Polartec® Power Dry® é o tecido demanutenção de humidade mais próximo da pele.
A construção bi-componente proprietária da Polartec® aumenta a absorção mecânica,
incorporada na vida do tecido. Utiliza a malha bi-componente patenteada da Polartec®. Cada
fibra trabalha com a máxima eficiência. A humidade é rapidamente puxada para longe do corpo e
transferida para a superfície externa para uma evaporação mais rápida durante a atividade.
• Malha bi-componente
• Superior wicking
• Secagem rápida
• Altamente respirável
• Leve
• Resistente ao odor
Esta tecnologia de tecido bi-componente é construída com um interior hidrofílico para puxar a
humidade para longe da pele e transferi-la para a camada externa. A superfície exterior do Power
Dry® é a área que dispersa e liberta a humidade para que os tempos de secagem sejam mais
eficientes. A evaporação contínua evita a saturação e regula as temperaturas quentes e frias.
polartec.com

FEITO pela MUM
Este produto é feito à mão com amor na Baviera! Toda a nossa coleção PRIME é feita à mão por
knitters no Allgäu. "Mum Pia" foi o primeiro knitter de Earebel e é a mãe doco-fundador Manuel
Reisacher da Earebel. Todos os produtos artesanais da Earebel estão sujeitos ao controlo de
qualidade rigoroso da Mum Pia.

50% Lã Merino & 50% Lã Acrílica
A lã merino é uma fibra natural cultivada por ovelhas Merino. É mais fina e macia que a lã
normal - facilitando o uso junto à pele. Os benefícios da próximidade da lã sobre a pele:
Cada fibra ajuda naturalmente a regular a temperatura do corpo, transporta o suor com o vapor
e cancela odores. Estes benefícios da lã permitem que atletas e entusiastas do ar livre, possam ir
mais longe e experimentar mais. É por isto que este material tem o desempenho ideal para
explorar a natureza com todo o conforto.
Vantagens da lã Merino:
• É natural
• Ajuda a regular a temperatura corporal
• Mantém-se aquecido
• Transporta o suor rapidamente para longe da pele
• Mantém o corpo seco e sem suor
• Resiste ao odor
• Super fino e suave
• Biodegradável
• Proteção UV
• Resistente ao fogo

EXP
EXP significa "EX-Pollution", e trata da prevenção de poluentes durante a anti-feltragem no
processo de tratamento. EXP é um novo processo revolucionário do Grupo Spinning Schoeller
que permite que a lã permaneça lavável na máquina sem o uso de cloro. Schoeller estabeleceu
uma referência com esta inovação e mais uma vez comprovou seu compromisso com a
sustentabilidade ecológica.
Vantagens do EXP:
• Sustentável e natural
• Sem Cloro
• Economiza água
• Menos produtos químicos
• Lavável na máquina
• Secador adequado
schoeller-wool.com/de/exp

STANDARD 100 da OEKO-TEX®
O STANDARD 100 da OEKO-TEX® é um teste independente e consistente em todo o mundo
com um sistema de certificação para produtos têxteis em bruto, semi-acabados e processados.
Alguns dos artigos que podem ser certificados: raw e fios tingidos/acabados, tecidos e malhas,
acessórios, tais como botões, fechos de correr, linhas de costura ou etiquetas, artigos
pré-fabricados de vários tipos (vestuário de todos os tipos, têxteis domésticos, roupa de cama,
produtos terry e muito mais). A pré-condição para a certificação de produtos de acordo com o
STANDARD 100 by OEKO-TEX® é que todas as partes de um artigo atendem aos critérios requeridos - além do tecido, por exemplo, também as linhas de costura, inserções, impressões, etc., bem
como acessórios, tais como botões, fechos de correr, rebites, etc.
oeko-tex.com/en/splashpage/index.xhtml

Schoeller + Stahl - ganz schön kreativ
O lema de Schoeller é "Ganz schön kreativ" / "Muito criativo" e tudo gira em torno do fio e do
tricott. Como membro do Schoeller Spinning Group, o inovador penteado e spinner na Europa,
artesanato e tradição são a base para a pretensão de desenvolver fios inovadores.
Com as possibilidades do Schoeller Spinning Group, Schoeller é um dos poucos fornecedores no
mercado que podem produzir os seus próprios fios. A escolha das matérias-primas e a produção
cuidadosa garante uma vantagem de qualidade aos nossos clientes. A marca Schoeller + Stahl
oferece uma ampla gama de qualidade na moda dos fios para cada exigência.
Os fios Schoeller + Stahl são inovadores e inteligentes, são divertidos e têm a excelência e a
qualidade que todos os entusiastas de tricô e crochet desejam!
https://www.schoeller-wolle.de/wolle-handstrickgarn-sockenwolle-stricken-haekeln

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.a.
A nossa lã é criada por Zegna Baruffa em Itália especialmente para nós na qualidade desejada da
Earebel. Há mais de 160 anos, Baruffa é sinónimo de excelência na criação e produção de produtos
de alta qualidade em fios para malhas. 100% made in Italy.
baruffa.com/it/

