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של החברה  סונית  -אולטרההטכנולוגיה למרובות בעמידות לכביסות ביתיות  יתרון הנדון: 

 בבדיקות מעבדה השוואתיות 

שטופל  עמידות לכביסות ביתיות של טקסטיל  שיפור הבנוגע לים קודמים של החברה  בהמשך לדיווח 

ה ב האולטרהאמצעות  לדווח-טכנולוגיה  החברה  מתכבדת  החברה,  של  תוצאות  כי    ,סונית  פי  על 

  ( Bureau Veritas)  בלתי תלויהחיצונית    מעבדה בינלאומית ב  שנערכובדיקות מעבדה השוואתיות  

החיצונית") החבר,  ("המעבדה  של  הטכנולוגיה  באמצעות  שטופל  - אנטי  בחומריםה  טקסטיל 

בהשוואה  מרובות  הראה את העמידות הגבוהה ביותר לכביסות ביתיות  ניעת ריח  למ   יםבקטריאלי

 יצרני ביגוד מובילים.  נפוצות שלשיטות מתחרות   מאותו סוג שטופל באמצעות טקסטיל ל

ההלבשה  החברה    ,ותהבדיק  לצורך מתחום  מוביל  יצרן  של  בדים  החיצונית  למעבדה  שלחה 

וניילון,    -בעלי הרכבי סיבים שונים    ,("היצרן")  התחתונה והספורט פוליאסטר  ויסקוזה,  כותנה, 

יד על  החברהשטופלו  מעבדה    י  בקטריאליים  ברמת  אנטי  הטכנולוגיה  בחומרים  באמצעות 

בקו  שטופלו  מאותם סוגים בדים החיצונית . במקביל, נשלחו למעבדה של החברה  סונית -האולטרה

  .בשוק מקובליםבקטריאליים -ומרים אנטיבח שיטות מתחרות ואמצעות  הייצור של היצרן ב

בקטריאליים על הבדים המטופלים  -האנטי החומרים פעילות  המעבדה החיצונית ביצעה בדיקה של  

ביתיות   כביסות  המוביליםאמצעות  במרובות  לאחר  הבדיקה  תקני  אירופי  בתחום  שני  תקן   :

ISO20743   ותקן אמריקאיAATCC100 ("תקני הבדיקה"). 

(  TIDEמעלות צלסיוס בחומר כביסה מסוג    40)עד  כביסות ביתיות    100  לאחר  הבדיקהתוצאות  

בכל ארבעת סוגי הבדים השונים שטופלו על ידי הטכנולוגיה  כי  הראו,  שביצעה המעבדה החיצונית  

  .כביסות  100גבוהה בשני תקני הבדיקה גם לאחר    תבקטריאלי-אנטי  של החברה נמצאה פעילות 

בחומרים המקובלים    שטופלו על ידי השיטות המתחרותהנ"ל  בדים  רבעת סוגי הכל אב לעומת זאת,  

ת את  רעוב  האינ   אשר  ,בקטריאלית נמוכה-פעילות אנטי  נמצאהכביסות ביתיות    100לאחר    ,בשוק

 .   על פי תקני הבדיקה  בקטריאלית-לות האנטיי מבחן היע

הנ"ל  מתוצאות המעבדה  האנטיכי    ,עולה  בדיקות  באמצעות  -לטיפול  בטקסטיל  בקטריאלי 

מעבדה, ברמת  החברה,  של  ביתיות    הטכנולוגיה  לכביסות  עמידות  מבחינת  יתרון  מרובות  יש 

   הקיימים בשוק.מתחרים פתרונות ל בהשוואה

 בכבוד רב, 

 בע"מ  סונוביה

 נחתם ע"י:  
 מנכ"ל ,  יגאל זיתון
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