
Тканини для постільної білизни: що краще?

Щоб вам було приємно відпочивати в ліжку, підбирайте собі постільну білизну, яка б
могла обволікати ваше тіло під час сну і радувати своїм зовнішнім виглядом. 

Бавовна є найвідомішим матеріалом для комплектів. Але бавовна виробляють у різних
видах, тому матеріалів з ним може бути кілька. Бязь і поплін є натуральними
спорідненими матеріалами, і кожен з них має свої особливості.

Якщо вам потрібна білизна, яке пройде випробування безліччю прань, то вибирайте бязь.
Але вона теж буває різною: і щільною преміум-класу, і тонкої економ-класу. На погляд
вона здається жорсткою, тому може підходити не всім.

Поплін приємніше і м’якше на дотик, більш зносостійкий. При виробництві попліновой
тканини застосовують мерсеризує бавовна, який роблять поверхню бавовни більш
м’якою. Але він може давати усадку під час прання. Це сущий мінус полотна. Головною
перевагою попліну є фактура тканини, так як на ньому можна зробити багато малюнків,
в тому числі 3d графіки. Поплін – відмінний варіант для тих, кому бязь здається
жорсткою.

Бязь – щільна бавовняна тканина, що володіє високою гігієнічністю і зносостійкість,
відносно недорого коштує.

Поплін являє собою полотно з переплетеними поперечними рубчиками, складається з
1005 бавовни з щільністю матеріалу 110 г на кв.м. Через свого блиску її часто порівнюють
з сатином.

Сатин являє собою тканину з переплетенням, яку характеризують довгі тонкі
перекриття, звані утоковим атласом. Перекриття виготовляють з подвійного плетіння
або бавовняної нитки. Тому білизна з сатинового полотна володіє унікальною
шовковистістю і блиском.

Сатин приємний на дотик і довговічний. Він здатний витримати більше 200 прань,
зберігати свій зовнішній вигляд. Матеріал може потьмяніти через деякий час. Сатин
легко прати, він практично не мнеться. За свою м’яку текстуру його часто ставлять в
порівняння з шовком. Його випускають найчастіше вибіленим, набивним або
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гладкошерсті. З сатину роблять святкові сукні та наряди.

Елітний сатин випускається зі спеціального сировини. Багато сатинові варіанти тканин
виробляються з узбецької бавовни, а елітний сатин 9мако-сатин) випускається з
єгипетського довговолокнистої бавовни. З нього виходять шовковисті і м’які предмети
одягу. Білизна з вишивкою прикрасить будь-яку кімнату і вас.

Існують також постільні комплекти з жаккардової тканини, яка володіє переплетенням
ниток для передачі візерунків. Його розробляють спеціально з людей, що живуть в
своєму унікальному стилі, що віддають перевагу розкіш і вишуканість, люблячих
однотонні забарвлення з опуклим малюнком. Жакардова білизна завжди викликає
захоплення при отриманні його в подарунок.

Найпростіший і недорогий варіант – це білизна з ситцю. Воно може бути різних строкатих
забарвлень або простих білих квітів в квіточку. Після кожного прання білизна з ситцю
доведеться гладити, тому що він сильно мнеться. Зазвичай така білизна видають в
бюджетних лікарнях. Воно швидко покривається катишкамі, рветься після декількох
прань і приходить в непридатність.

Полікотон являє собою суміш бавовни з поліетром. Поліестр – це не натуральна тканина,
яка може і колотися і електризуватися.

Льняна тканина відома з давніх часів своїми корисними властивостями. Льон виробляють
з волокон рослин, з нього отримують різні тканини – від батисту до брезенту,
застосовувані в побуті і техніки. Льон вбирає вологу і не стає мокрим на дотик. Після
кожного прання він стає тільки приємніший до тіла і м’якше.
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