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Babylonia stelt een volledig nieuwe draagdoek 
voor: super licht en heerlijk ‘cool’ - gemaakt 
van Newlife™, een unieke technische ‘high 
performance’ vezel uit gerecycleerde PET-flessen. 

•	 vochtregulerend en ademend: heerlijk  
koel in de zomer en ook erg comfortabel  
in de winter 

•	 makkelijk aan te doen, weegt bijna niets en 
geeft toch de perfecte ondersteuning 

•	 vormt zich perfect naar jou en je kindje 

•	 uiterst onderhoudsvriendelijk; onmiddellijk 
droog en niet nodig om te strijken

De Tricot-Slen Cool:
innovatief, mooi, milieuvriendelijk 

en héél comfortabel!

Bekijk ook de andere babydragers van Babylonia  
op www.babylonia.eu

Van PET fles tot  
KOELE DRAAGDOEK

www.babylonia.eu

NEW

-94% water -60% energy -100% waste

Deze Tricot-Slen is gemaakt van 100% Newlife™ garen



Een super lichtgewicht draagdoek van 100% Newlife™ garen, 
een unieke en gecertificeerde vezel, gemaakt van gerecycleerde 
PET flessen.

De Tricot-Slen Cool is super licht, even draagkrachtig als een 
geweven draagdoek en net zo flexibel als een rekbare doek! 
De Tricot-Slen Cool weegt namelijk maar de helft van de 
zogenaamde “hybride draagdoeken”. Dit komt door de unieke 
eigenschappen van de vezels en de innovatieve breitechniek. 
Net zoals de huidige Tricot-Slen Organic heeft de Tricot-Slen 
Cool een comfortabele diagonale rek en slechts een beperkte 
rek in de lengte. Hierdoor biedt de draagdoek altijd de optimale 
ondersteuning én vormt hij zich perfect naar jou en je kindje. 
Dankzij de bijzondere stretch-stop eigenschappen biedt de 
Tricot-slen Cool ook langdurige ondersteuning, zonder dat je 
baby op en neer gaat ‘bouncen’ zoals dit gebeurt bij doeken 
met Elastan of Lycra.

De stof voert vocht makkelijk af en droogt snel. Omdat vocht 
gemakkelijk opgenomen en afgegeven wordt aan de omgeving, 
blijven jij en je kindje droog. Heerlijk koel in de zomer en ook 
comfortabel in de winter!

Door de speciale vezels en de innovatieve breitechniek is de 
stof ademend zonder aan sterkte in te boeten. Lekker luchtig & 
licht maar toch altijd de perfecte ondersteuning.

De Tricot-Slen Cool is bijzonder soepel en valt mooi over je 
lichaam, zonder kleren mee te ‘trekken’ zoals bij zware doeken 
met elastan het geval is.

De Tricot-Slen Cool mag uiteraard gewoon in de wasmachine 
gewassen worden. Een bijkomend voordeel is dat hij super snel 
droog is en niet gestreken hoeft te worden: hij zit meteen weer 
als gegoten!

Bij de ontwikkeling van de  Tricot-Slen Cool vonden we het 
erg belangrijk om een milieuvriendelijk product te maken. 
Wij hebben daarom gekozen voor een vezel die geproduceerd 
wordt van gerecycleerde PET flessen, Newlife™. In vergelijking 
met een volledig nieuwe vezel wordt bij de productie van 
Newlife™ 94% minder water en 60 % minder energie gebruikt. 
Bovendien wordt er 32% minder CO2 uitgestoten. Dank zij 
deze waarden werd aan Newlife™ het Global Recycle Standard 
(GRS) certificaat toegekend. Last but not least: Newlife™ is 
Oekotex 100 gecertificeerd.

De Tricot-Slen Cool is gemaakt uit een technische ‘high 
performance’ vezel die ook in de sport gebruikt wordt. Hierdoor 
ziet de draagdoek er mooi en stijlvol uit: de nieuwe Tricot-Slen 
is letterlijk en figuurlijk “Cool”!

Tricot-Slen Cool

ultra-light

Vochtregulerend, 
het hele jaar door!

ademend

alle bewegingsvrijheid
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gebruiksvriendelijk

van gerecycleerde PET 
flessen tot draagdoek

looks


