DOUBLECARE – SAFETY & SUSTAINABILITY TOWELS

NEIPER aposta em alta tecnologia para Toalhas de banho pós-Covid19
A NEIPER apresenta DOUBLECARE, uma linha inovadora de toalhas para Hotelaria
e Lar que minimizam a transmissão de microrganismos, mantendo o foco na
sustentabilidade ambiental.

Guimarães, 25 de maio de 2020. No cenário atual da pandemia Covid-19, a empresa portuguesa NEIPER
(www.NEIPER.pt) dedicada exclusivamente à produção de toalhas de banho há mais de 40 anos,
apresenta uma inovadora gama de toalhas DOUBLECARE, fabricadas com tecnologia avançada que
combina sustentabilidade e segurança de controlo antimicrobiano permanente.
As novas toalhas DOUBLECARE desenvolvidas pela NEIPER em parceria com a DEVAN Chemicals permitem
limitar em 99% a propagação de vírus e bactérias.
A DOUBLECARE tem potencial para uso em toda a Hotelaria, face às suas necessidades específicas de
proteção dos clientes, mas também permite a redução de riscos de contágio no contexto do uso
doméstico.
DOUBLECARE - TOALHAS COM SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE
Os resultados de diferentes testes realizados em Institutos credenciados permitem anunciar, com
confiança, que as toalhas de banho DOUBLECARE:
• minimizam a transmissão de microrganismos, mantendo um ambiente não propício à sua reprodução.
Com garantia testada e controlada, tanto a nivel virológico como bacteriológico.
• em simultâneo, reduzem o consumo de água e a temperatura de lavagem, eliminando ainda a
necessidade de amaciadores na lavagem doméstica, garantindo a sustentabilidade do produto e a defesa
do meio ambiente.
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PROPRIEDADES DOUBLECARE
• Tecnologia permanente e não prejudicial de controle de odores, antibacteriana
• Não baseado em prata
• Nenhuma migração para a pele, nem para o meio ambiente
• Não tóxico para bactérias em águas residuais
• Biodegradável
• Toque macio durável após a lavagem
• Excelente solidez de cores
• Melhora gestão de humidade
• Mantém um "aspeto de novo" por mais tempo
• Secagem rápida

"A inovação nos permite desenvolver produtos que, além de nos ajudar a combater vírus, respeitam o
ambiente, o que é uma incrível melhoria para as gerações futuras", afirmou a empresa portuguesa
NEIPER.
Sobre a NEIPER:
A NEIPER, SA é uma indústria de atoalhados de felpo - toalhas de banho, roupões e toalhas de praia,
reunindo 40 anos de tradição portuguesa na arte de bem trabalhar.
O relacionamento com clientes de todo o mundo permite à NEIPER assimilar suas diferentes preferências
e conceber atoalhados de excelência, com a preciosa contribuição dos seus 200 colaboradores,
qualificados e motivados, e uma capacidade de produção tecnologicamente avançada.
A NEIPER tem uma pedra basilar: a dedicação total aos seus clientes de todo o mundo no fabrico de
melhores atoalhados de banho.
We are Involved in your towels!
“mais informação em: www.NEIPER.pt”

