
Η ΠΥΡΙΜΑΧΗ LIFESTYLE ΚΟΥΒΕΡΤΑ
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Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΚΑΝΑΠΕ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ, 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΜΥΚΗΤΕΣ, ΑΚΑΡΕΑ 

ΚΑΙ ΙΟΥΣ.

Ένα μέσο πυρόσβεσης μετατρέπεται σε προϊόν lifestyle
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Σχεδιασμένη για επαγγελματίες, με design που ταιριάζει στο δικό σας σπίτι

Το σπίτι μας είναι το πολυτιμότερο καταφύγιό μας. Θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς και 
προστατευμένοι, αλλά και να ζούμε όμορφα. Γνωρίζουμε όμως καλά πόσο γρήγορα μπορεί 
να συμβεί το κακό − να ξεσπάσει μια φωτιά, για παράδειγμα. Την ώρα που μαγείρευες και 
χτύπησε το τηλέφωνο, όταν σου έπεσε το τσιγάρο από το χέρι, εκείνη τη φορά που ξέχασες 
αναμμένα τα κεριά ή τότε που ξαφνικά η φωτιά στην ψησταριά φούντωσε ανεξέλεγκτα. Αλλά μια 
κουβέρτα πυρόσβεσης; Ίσως είναι κάτι που μπορεί να έχουμε καταχωνιασμένο στο υπόγειο ή στο 
γκαράζ. Τι τέλεια ιδέα θα ήταν να είχαμε στον καναπέ μας μια απαλή, πανέμορφη κουβέρτα για 
χουχούλιασμα, που θα μας προστάτευε όμως και από τις φλόγες...
Δεν υπάρχει;
Κι όμως, τώρα υπάρχει! ASK THE FOX, η υπέροχα απαλή κουβέρτα που προστατεύει και 
ομορφαίνει το σπίτι σου, κάνοντας ταυτόχρονα τη ζωή σου καλύτερη.
Η πυρίμαχη lifestyle κουβέρτα πυρόσβεσης αποτελείται από τις καινοτόμες ίνες υψηλής 
τεχνολογίας PyroTex® που σχεδιάστηκαν το 2010 και είναι τόσο εξαιρετικά απαλή, ζεστή και κομψή 
που θέλεις να την έχεις συνεχώς μαζί σου: στον καναπέ, στο παιδικό δωμάτιο, στο τροχόσπιτο, 
στο αυτοκίνητο, στη σκηνή, την άνοιξη στο μπαλκόνι, το καλοκαίρι δίπλα στη φωτιά, στην παραλία, 
πάνω στη βάρκα, τον χειμώνα δίπλα στο τζάκι... Γίνεται απλά αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου.
Επειδή αισθανόμαστε πραγματικά όμορφα μόνο όταν νιώθουμε ασφαλείς. Τα «σοβαρά 
αντικείμενα» θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε μόνο όταν μας αρέσουν, όταν έχουν ωραία εμφάνιση, 
όταν μας αρέσει να τα αγγίζουμε, να τα κοιτάμε, όταν λαχταράμε να τα αποκτήσουμε.
Άρα δεν έχουμε πλέον καμία δικαιολογία για να μην αποκτήσουμε την απαλή πυρίμαχη lifesty-
le κουβέρτα πυρόσβεσης ASK THE FOX. Συνδυάζει την τεχνολογία με την αισθητική, και την 
ασφάλεια με το design.
Για την καθημερινότητά σου, το στυλ σου, την ευεξία σου. 

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΙΣΘΗΣΗ:  
Η ασφάλεια έχει πλέον στυλ 
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Απόλυτη ασφάλειαΕπαγγελματική τεχνογνωσία σχεδιασμένη για όλους τους τομείς της ζωής σου

ΠΑΝΕΞΥΠΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Οι πυρίμαχες lifestyle κουβέρτες πυρόσβεσης ASK THE FOX σού προσφέρουν μέγιστη προστασία 
παντού, ανά πάσα στιγμή και, φυσικά, σε περίπτωση ανάγκης.

Με τα προϊόντα μας μπορείς σε περίπτωση ανάγκης:
• να σβήσεις μόνος σου μικρές εστίες φωτιάς μόλις ξεσπάσουν
• να προστατευτείς από τη φωτιά όταν δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής
• να περάσεις ανάμεσα ή πάνω από φλόγες ώστε να απομακρυνθείς από το σημείο της 
 φωτιάς

Επιπλέον σου προσφέρουν άνεση και ευεξία σε κάθε περίσταση:
• στο σπίτι – γιατί οι κουβέρτες μας όχι μόνο ζεσταίνουν και ρυθμίζουν την υγρασία, 
 αλλά είναι επίσης εξαιρετικά απαλές και υπέροχες στην υφή – και κατασκευασμένες  
 από ίνες πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο 100 της Oeko-Tex®

• καθ’ οδόν στο αυτοκίνητο, στο τροχόσπιτο ή στο αυτοκινούμενο, στο γιοτ
• στο εργαστήριο του σπιτιού σου όταν αφοσιώνεσαι στο χόμπι σου, όταν μαστορεύεις ή  
 επισκευάζεις το αυτοκίνητό σου κ.λπ.
• σε ξενοδοχεία και καφέ – γιατί οι ίνες PyroTex® προστατεύουν αποτελεσματικά  
 από βακτήρια, μύκητες, ακόμα και από τον κορωνοϊό, και συμβάλλουν στην υγιεινή σε  
 πολυσύχναστους χώρους
• στο αεροπλάνο – γιατί τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του  
 κανονισμού ευφλεκτότητας FAR/CS 25.853 που ισχύει στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ

... για να  
σβήσεις μια μικρή  
εστία φωτιάς

...για να προστατευτείς  
από φωτιά και  
πολύ υψηλές  

θερμοκρασίες

... για να  
περάσεις  

πάνω από φλόγες

... για να σωθείς από  
μια κατάσταση  
έκτακτης  
ανάγκης
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Design και ασφάλεια για το σπίτι
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ΠορτοκαλίΥπέροχο μαύρο
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Ανοιχτό πράσινο Έντονο κόκκινο

Σκούρο γκρι

Γαλάζιο

ASK THE FOX  |  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌ ΧΡΩΜΑΤΌΛΌΓΙΌ – Χρώμα κουβέρτας και ούγια
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Μπλε Indigo Έντονο κόκκινο Λαδί

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΣΕΖΟΝ – ακόμα και σε 
κόκκινο της φωτιάς
Την υπέροχα απαλή υφή της κουβέρτας θα πρέπει 
δυστυχώς να την φανταστείς. Την εμφάνισή της όμως 
μπορείς να την δεις εδώ. Ασφαλώς, κάθε τόσο με την  
αλλαγή της σεζόν προτείνονται νέοι χρωματικοί συνδυασμοί 
και ούγιες - στο κάτω-κάτω πέρα από τις προστατευτικές 
της ιδιότητες η κουβέρτα είναι ένα προϊόν design.

Φροντίδα:

Χάρη στις αντιβακτηριακές, αντιμυκητιασικές και αντιιικές της 
ιδιότητες, η κουβέρτα απαιτεί σπάνια ή και καθόλου πλύσιμο. 

Όμως κάποια στιγμή μπορεί να καταλήξει πάνω στο πέλος της 
λίγο κόκκινο κρασί. Τότε μπορεί να πλύνεις την κουβέρτα στους 
30°C. Οι προστατευτικές της ιδιότητες είναι καλά κρυμμένες 
στο εσωτερικό των ινών και διατηρούνται άθικτες μετά το 
πλύσιμο.

Συνιστούμε ωστόσο χημικό καθαρισμό, αφενός γιατί η κουβέρτα 
ίσως να μην χωράει σε όλα τα πλυντήρια, αφετέρου γιατί μετά 
το πλύσιμο θα πρέπει να σιδερωθεί για να αποκτήσει και πάλι την 
κομψή και λεία εμφάνισή της.

Σε έκτακτη ανάγκη, δηλαδή σε περίπτωση πυρόσβεσης, 
χρησιμοποιήστε την κουβέρτα μόνο μία φορά και στη συνέχεια 
απορρίψτε την.
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 100% PyroTex®

 μόνιμες πυρίμαχες ιδιότητες
 δεν παραμορφώνεται, δεν λιώνει και δεν αποσυντίθεται
 ελάχιστη θερμική αγωγιμότητα (υψηλή μόνωση) εξαιρετική  
 προστασία από υψηλές θερμοκρασίες
 μόνιμες αντιβακτηριακές, αντιμυκητιασικές, αντιιικές  
 ιδιότητες
 ενανθρακώνεται και σχηματίζει μόνιμη προστατευτική στιβάδα
 δεν παράγει τοξικές αναθυμιάσεις ή καπνό
 αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
 αντοχή σε βάσεις, οξέα και διαλύτες
 δεν απαιτείται εξήγηση για τη χρήση του
 δεν απαιτεί συντήρηση
 δεν γρατζουνάει, απαλό πέλος που θυμίζει ύφασμα loden
 100% Vegan, χωρίς πειράματα σε ζώα ή συστατικά ζωικής  
 προέλευσης 
 από ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες, χωρίς χρήση πλαστικού  
 στη συσκευασία
 διεθνείς συνεργασίες με οργανισμούς πυροπροστασίας
 μείωση των εκπομπών CO2 χάρη στην περιβαλλοντικά  
 ενσυνείδητη αλυσίδα τροφοδοσίας
 από πρώτες ύλες παραγόμενες με κλιματικά ουδέτερη  
 κατανάλωση νερού
 ετήσιες δωρεές για προγράμματα αναδάσωσης μετά από  
 πυρκαγιές
 αειφόρος παραγωγή με υψηλά κοινωνικά πρότυπα
 Made in Germany

ASK THE FOX  |  Δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΒΑΡΟΣ

COSY FOX  160 x  200 cm  640 g
BABY FOX  80 x 100 cm  160 g
PET FOX  80 x 100 cm   160 g 
  50 x 80 cm  80 g
όλα τα χρώματα με ούγια  |  Χρώματα: διάφορα

ACTIVE FOX  160 x 200 cm   640 g 
  160 x 160 cm στρογγυλή  402 g 
  160 x 160 cm τετράγωνη  512 g 
  80 x 80 cm  128 g 
  80 x 50 cm   80 g
Χρώματα χωρίς ούγια  |  Χρώματα: γκρι και μαύρο

HOODIE FOX  160 x 200 cm  
 με ραμμένη κουκούλα προστασίας  
 (55  x 40 x  40 cm)  656 g
Χρώματα με ούγια  |  Χρώματα: κόκκινο και μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΚΑΝΑΠΕ ΜΕ ΑΝΤΙΙΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 Υλικό κατασκευής PyroTex® πιστοποιημένο σύμφωνα με το  
 πρότυπο 100 της OEKO-TEX®

 Βάσει του προτύπου DIN EN 1869
 Προϊόν ελεγμένο για αντιμικροβιακή δράση (Staphylococcus  
 Aureus, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae)
 Προϊόν ελεγμένο για αντιμυκητιασική δράση (μύκητες & ακάρεα) 
 Προϊόν ελεγμένο για αντιιική δράση  
 (SARS-CoV-2 = Covid-19, H3N2, MH2)
 Κλάση πυροπροστασίας: M1 (ανώτατη κλάση πυροπροστασίας)
 FAR 25.853 (αεροπορία: Τιμές καπνού και τοξικότητας)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: Χημικός καθαρισμός

Για τον άνθρωπο και τα ζώα, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

COSY FOX 
Απαλή κουβέρτα καναπέ, πάντα κάπου δίπλα 
σας, για ασφαλή προστασία από τη φωτιά. 
Αρχικά δίνει την εντύπωση μιας κομψής 
κουβέρτας για τον καναπέ, το παιδικό δωμάτιο 
και το αυτοκίνητο, όμως στην πραγματικότητα 
είναι μια επαγγελματική πυρίμαχη κουβέρτα, με 
ευχάριστη υφή τόσο για τον χειμώνα όσο και για 
το καλοκαίρι.

BABY FOX 
Τρυφερή σαν την επιδερμίδα ενός μωρού, 
ελαφριά, φιλική για το δέρμα και πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το πρότυπο 100 της OEKO-TEX®. 
Για το καρότσι, σαν κουβέρτα αγκαλιάς ή 
υπόστρωμα αλλαγής πάνας, για προστασία από 
φωτιά, βακτήρια, μύκητες, ακάρεα και ιούς.

HOODIE FOX 
Απαλή κάπα με κουκούλα για υπέροχη αίσθηση 
δίπλα στο τζάκι, πάνω στη σανίδα του surf ή 
δίπλα στη φωτιά στην παραλία, αλλά και για 
ασφαλή προστασία από τις φλόγες για το 
κεφάλι, τα μαλλιά και το σώμα όταν προκύψει 
κίνδυνος. 

PET FOX 
Πυρίμαχη κουβέρτα για κατοικίδια ζώα, για 
το καλάθι του ύπνου και για το αυτοκίνητο 
(ή ακόμη και για τον καναπέ και το κρεβάτι). 
Τυλίξτε γρήγορα και με ασφάλεια τον σκύλο, τη 
γάτα ή το ποντίκι σας, αν πλησιάσει πολύ κοντά 
στην ψησταριά ή ρίξει κάτω το κερί περνώντας 
σαν πύραυλος από δίπλα του.

ACTIVE FOX 
Χρησιμοποιήστε την ως πυρίμαχη κουβέρτα 
δαπέδου ή ως κάλυμμα για εργασίες 
συγκόλλησης, κάτω από την ψησταριά και 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο ή παντού όπου 
υπάρχει κίνδυνος να ξεπηδήσουν σπινθήρες.

ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Η...
...ψάχνεις οδηγίες χρήσης ή πλυσίματος ή 
θέλεις να μάθεις περισσότερα για εμάς; Αυτά 
και πολλά άλλα θα τα βρεις στον δικτυακό μας 
τόπο ASK THE FOX:
www.ask-the-fox.de

Η ΖΩΗ ΣΟΥ,  
το στυλ σου, η προστασία σου  
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