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Em contraste com os produtos inferiores, o 
acabamento das boinas Laulhère é meticuloso. 
O processo começa com a elevação e corte de 
pilhas para produzir um pano aveludado a 
prova d`água, que é denso e suave e que nem 
encolhe nem pílulas.
     
Por conseguinte, não tem sentido afiar nossas 
boinas antes de usá-las e, na verdade, é acon-
selhado não fazê-lo.
   
As insígnias do regimento afixadas na borda 
fazem a diferença entre boinas militares e civis. 
A faixa de cabeça geralmente é usada para fora 
e cada corpo de exército tem suas próprias 
regras sobre como suas boinas devem ser 
preparadas e dobradas.

Versatilidade.

Boina de lã MERINO regula naturalmente a 
umidade e a temperatura. Ela fica quente no frio 
e fresca no calor. Ante-odor e naturalmente anti 
bacteriana. 
     
A espessura de uma fibra de lã MERINO varia de 
13 a 24 microns ( para comparação: a fibra de lã 
SHETLAND tem 40 microns de espessura). 
     
Se você colocar um fio de lã MERINO no 
microscópio, sua estrutura de superfície parece 
irregular e coberta com escamas que se sobre-
põem como telhas. Graças a essas característi-
cas físicas, a lã atrapa o ar em suas fibras, 
impede que ele se mova e, assim, atua como um 
isolador que protege a cabeça do ambiente 
externo.
     
Em contraste com as fibras sintéticas, a lã 
merino pode absorver até 30% do peso em 
água, mas parece seca (sua taxa de absorção é 
100-150 vezes maior que a do poliéster).
     

Toda a umidade que entra em contacto com a boina 
desliza e, ao fazê-lo, remove os odores e a sujeira 
graças à lanolina nas fibras de lã MERINO.

Em contraste com as fibras sintéticas, a lã merino 
pode absorver até 30% do peso em água, mas pare-
ce seca (sua taxa de absorção é 100-150 vezes maior
que a do poliéster). Toda a umidade que entra em 
contacto com a boina desliza e, ao fazê-lo, remove os
odores e a sujeira graças à lanolina nas fibras de lã 
MERINO. Como resultado, oferece uma melhor resis-
tência à sujidade, enquanto a transpiração é absorvida
e expulso para a superfície do tecido deixando um 
tempo maior até que os cheiros desagradáveis   se
desenvolvam.


