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Wyróżnia nas jakość materiałów i produkcji, różnorod-
ność oferty i ciągłe jej ulepszanie – tak, by produkty 
jeszcze lepiej spełniały swoją misję. 

Sen dotyczy każdego z nas, jednak potrzeby z nim 
związane mogą być bardzo odmienne. Zwolennicy 
tradycyjnych rozwiązań odnajdą to, czego szukają, 
wśród kilkunastu serii kołder i poduszek wypełnio-
nych naturalnym, pochodzącym od polskich gęsi 
puchem i pierzem. Osoby z tendencją do alergii nie 

muszą iść na kompromis w kwestii komfortu – dział 
wyrobów z wypełnieniem syntetycznym rozwinęliśmy 
tak, by był równie doskonałą opcją. Osobna część na-
szej oferty dedykowana jest tym, przed którymi naj-
więcej nocy do przespania – dzieciom, już od pierw-
szych chwil życia. 

Sprawdź, co wyróżnia poszczególne linie produkto-
we. Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze, skontaktuj 
się z nami – pomożemy. 

Jesteśmy polską firmą z ponad  
30-letnim stażem i liderem wśród 
producentów wyrobów do spania. 

Wiemy, co jest dobre
 dla Twojego snu.

Szyjemy najwyższej jakości kołdry i poduszki. 
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Queen
LINIA

Linia QUEEN jest królową produktów naturalnych. Wykorzystywany do jej 
produkcji puch gęsi syberyjskich cechuje się nieporównywalną z innymi 
surowcami wypornością i gęstością. Wypełnione nim kołdry i poduszki 
są lżejsze i bardziej sprężyste, a do tego utrzymują optymalną dla snu 
temperaturę.

QUEEN kołdra 
całoroczna, puch 100%

Wypełniona najwyższej jakości
gęsim puchem 100% – pochodzącym z Sy-
berii, uszlachetnionym w procesie Extreme 
Eco Cleaning System (EEC). Pokrywający 
kołdrę materiał MicroTencel jest przyjazny 
środowisku i biodegradowalny. Jego gład-
kość, połysk i elastyczność stwarzają kom-
fortowe warunki do wypoczynku. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: luksusowo gładka, przyjemna dla 
skóry tkanina – bawełna typu batyst 48% oraz 
włókno MicroTencel 52%.

Wypełnienie: naturalne – 100% syberyjski gęsi 
puch o wyporności 850+ cuin.

MATERIAŁY:

Kasetonowa konstrukcja. Kratki są szczelnie 
zamknięte, dzięki czemu puch pozostaje na 
swoim miejscu i jest równomiernie rozłożony. 
Kołdra szyta w technologii ciepłego szwu, co 
zapewnia lepsze właściwości termoizolacyjne. 
Produkt posiada atest PZH wydany przez Naro-
dowy Instytut Zdrowia Publicznego.

BUDOWA:

Można prać w pralce w temp. do 40°C z uży-
ciem specjalistycznych środków do prania pu-
chu lub płynu do prania tkanin delikatnych. 
Nie prasować, nie bielić, nie chlorować. 
Suszyć w suszarce bębnowej lub w stanie 
rozwieszonym.

UTRZYMANIE:

• QUEEN poduszka puch 100%
• QUEEN kołdra letnia puch 100%
• QUEEN kołdra całoroczna puch 100%
• QUEEN kołdra ciepła puch 100%

Natura l6

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

100% syberyjski gęsi puch (850+ cuin)

bawełna typu batyst 48% 
oraz włókno MictroTencel 52%

biel

40°C

najwyższej jakości gęsi puch 
pochodzący z Syberii
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Royal
LINIA

Linia ROYAL została stworzona dla koneserów, z najdoskonalszych ma-
teriałów. Tkanina użyta do produkcji wytwarzana jest z mako-bawełny, 
dzięki czemu jest niebywale miękka i otulająca. Wypełnienie bardzo wy-
pornym puchem gęsim 100% klasy eksportowej zapewnia nieziemską 
lekkość i delikatność. Produkty można prać w pralce w temp. do 40°C.

ROYAL kołdra całoroczna, 
puch 100%

Całoroczna, puszysta kołdra z eksklu-
zywnych materiałów. Wypełniona bardzo 
wypornym puchem gęsim 100% klasy 
eksportowej, uszlachetnionym w proce-
sie Extreme Eco Cleaning System (EEC). 
Tkanina użyta do produkcji, produkowa-
na z mako-bawełny, jest niebywale mięk-
ka i otulająca.

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: ultradelikatny, szlachetny batyst – 
100% mako-bawełna o gramaturze 70 g/m2.

Wypełnienie: naturalne – polski gęsi puch 
100% eksportowy o wyporności 850 cuin.

MATERIAŁY:

Kasetonowa konstrukcja. Kratki są szczelnie 
zamknięte, dzięki czemu puch pozostaje na 
swoim miejscu i jest równomiernie rozłożony. 
Kołdra szyta w technologii ciepłego szwu, co 
zapewnia lepsze właściwości termoizolacyjne. 
Produkt posiada atest PZH wydany przez Naro-
dowy Instytut Zdrowia Publicznego.

BUDOWA:

Można prać w pralce w temp. do 40°C z uży-
ciem specjalistycznych środków do prania pu-
chu lub płynu do prania tkanin delikatnych. Nie 
prasować, nie bielić, nie chlorować. Suszyć 
w stanie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

• ROYAL poduszka puch 100%
• ROYAL kołdra letnia puch 100%
• ROYAL kołdra całoroczna puch 100%
• ROYAL kołdra ciepła puch 100%
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

polski puch gęsi 100% export (850 cuin)

szlachetny batyst – 100% 
mako-bawełna o gramaturze 70 g/m2

biel

40°C

najdelikatniejsza egipska mako-bawełna
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Natural
Outlast

LINIA

Linia NATURAL OUTLAST to ekskluzywne puchowe kołdry i poduszki 
pokryte termoaktywną tkaniną OUTLAST. Kołdry i poduszki zapewniają 
komfort puchowych produktów: miękkość, delikatność, idealną cyrkula-
cję powietrza i wchłanianie nadmiaru wilgoci. Dodatkowo tkanina pokry-
ciowa ma właściwości termoregulacyjne, utrzymując zawsze przyjemną, 
optymalną temperaturę w granicach 37°C. 

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

polski puch gęsi 100% (800 cuin)

delikatny inlet – 64% bawełna, 
36% OUTLAST – o gramaturze 110 g/m2

biel (stylowy, pasiasty wzór) 

 40°C

termoaktywna tkanina OUTLAST 

NATURAL OUTLAST 
kołdra całoroczna, 
puch 100%

Termoaktywna kołdra całoroczna.       
Wypełniona bardzo wypornym puchem 
gęsim 100% uszlachetnionym w procesie 
Extreme Eco Cleaning System (EEC). Za-
pewnia komfort puchowych produktów: 
miękkość, delikatność, idealną cyrkulację 
powietrza i wchłanianie nadmiaru wilgoci.

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: delikatny inlet – 64% bawełna, 36% 
OUTLAST – o gramaturze 110 g/m2.

Wypełnienie: polski puch gęsi 100% o wypor-
ności 800 cuin.

MATERIAŁY:

Kołdra o specjalnie zaprojektowanym, anato-
micznym przeszyciu, zapewniającym jeszcze 
większą miękkość i poczucie otulenia ciała 
podczas snu. Pikowania są szczelnie zamknię-
te, dzięki czemu puch pozostaje na swoim 
miejscu i jest równomiernie rozłożony. Kołdra 
szyta w technologii zimnego szwu, zapewniają-
cej lepszą cyrkulację powietrza. Produkt posia-
da atest PZH wydany przez Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego.

BUDOWA:

Można prać w pralce w temp. do 40°C z uży-
ciem specjalistycznych środków do prania pu-
chu lub płynu do prania tkanin delikatnych. Nie 
prasować, nie bielić, nie chlorować. Suszyć 
w stanie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

• NATURAL OUTLAST poduszka puch 100%
• NATURAL OUTLAST poduszka 3-komorowa puch 100%
• NATURAL OUTLAST kołdra letnia puch 100%
• NATURAL OUTLAST kołdra całoroczna puch 100%

10 Natura l
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Silver
LINIA

Linia SILVER to produkty wzbogacone metalizowaną, srebrną nitką lurex. 
Srebro jako naturalny antybiotyk i jeden z najbardziej sprzyjających zdro-
wiu metali sprawia, że kołder i poduszek z tej serii używa się wyjątkowo 
dobrze. Cała kolekcja ma antybakteryjne i antyroztoczowe właściwości 
plus możliwość prania w pralce. 

SILVER kołdra 
całoroczna, puch 90%

Całoroczna, puszysta i miękko otulająca. 
Wypełniona naturalnym puchem gęsim   
90% uszlachetnionym w procesie Extre-
me Eco Cleaning System (EEC). Dodatek 
lurex silver oraz możliwość prania w pral-
ce sprzyjają utrzymaniu kołdry w czysto-
ści. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: delikatna tkanina – 85% bawełnianej 
satyny i 15% materiału LUREX SILVER, o właści-
wościach antybakteryjnych i antyzapachowych.

Wypełnienie: naturalne – 90% polski gęsi puch 
o wyporności 700 cuin oraz 10% miękkich, 
drobnych piórek puchowych.

MATERIAŁY:

Kasetonowa konstrukcja. Kratki są szczelnie 
zamknięte, dzięki czemu puch pozostaje na 
swoim miejscu i jest równomiernie rozłożony. 
Kołdra szyta w technologii ciepłego szwu, co 
zapewnia lepsze właściwości termoizolacyjne. 
Produkt posiada atest PZH wydany przez Naro-
dowy Instytut Zdrowia Publicznego.

BUDOWA:

Można prać w pralce w temp. do 40°C z uży-
ciem specjalistycznych środków do prania pu-
chu lub płynu do prania tkanin delikatnych. Nie 
prasować, nie bielić, nie chlorować. Suszyć 
w stanie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

• SILVER kołdra letnia puch 90%
• SILVER kołdra całoroczna puch 90%
• SILVER kołdra zimowa puch 90%
• SILVER poduszka trzykomorowa puch 90%
• SILVER poduszka puch 90%
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

puch gęsi 90% (700 cuin)

satyna bawełniana – 85% bawełna 
o gramaturze 128 g/m2, 15% LUREX SILVER SYSTEM

krem ze srebrną nicią

40°C

włókna lurex silver
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Silver
Prestige

LINIA

Linia SILVER PRESTIGE to produkty wzbogacone metalizowaną, srebrną 
nitką lurex. Srebro jako naturalny antybiotyk i jeden z najbardziej sprzy-
jających zdrowiu metali sprawia, że kołder i poduszek z tej serii używa 
się wyjątkowo dobrze. Cała kolekcja ma antybakteryjne i antyroztoczowe 
właściwości plus możliwość prania w pralce.

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

puch gęsi 100% (800 cuin)

krem ze srebrną nicią

40°C

dodatek lurex silver

SILVER PRESTIGE kołdra 
całoroczna, puch 100%

Całoroczna, puszysta i miękko otulająca. 
Wypełniona 100% naturalnym puchem gę-
sim uszlachetnionym w procesie Extreme 
Eco Cleaning System (EEC). Dodatek lurex 
silver  oraz możliwość prania w pralce 
sprzyjają utrzymaniu kołdry w czystości. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: delikatna tkanina – 85% bawełnianej 
satyny i 15% materiału lurex SILVER, o właści-
wościach antybakteryjnych i antyzapachowych.

Wypełnienie: 100% polski gęsi puch o wypor-
ności 800 cuin. 

MATERIAŁY:

Kasetonowa konstrukcja. Kratki są szczelnie 
zamknięte, dzięki czemu puch pozostaje na 
swoim miejscu i jest równomiernie rozłożony. 
Kołdra szyta w technologii ciepłego szwu, co 
zapewnia lepsze właściwości termoizolacyjne. 
Wykończona bizą w srebrnym kolorze.
Produkt posiada atest PZH wydany przez Naro-
dowy Instytut Zdrowia Publicznego. 

BUDOWA:

Można prać w pralce w temp. do 40°C z uży-
ciem specjalistycznych środków do prania pu-
chu lub płynu do prania tkanin delikatnych. Nie 
prasować, nie bielić, nie chlorować. Suszyć 
w stanie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

• SILVER PRESTIGE poduszka puch 100%
• SILVER PRESTIGE kołdra letnia puch 100%
• SILVER PRESTIGE kołdra całoroczna puch 100%
• SILVER PRESTIGE kołdra ciepła puch 100%

14 Natura l

satyna bawełniana - 85% bawełna 
o gramaturze 128 g/m2, 15% LUREX SILVER SYSTEM
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Materacowa
LINIA

Linia MATERACOWA to produkty wypełnione naturalnym gęsim puchem 
polskiego pochodzenia. Kolekcja wyróżnia się najcieplejszymi kołdrami 
– z uwagi na większe ilości wypełnienia – a także unikatową konstrukcją 
szycia oraz wysokimi poduszkami.

MATERACOWA kołdra 
zimowa, puch 90%

Wyjątkowo ciepła kołdra zimowa. Wy-
pełniona 90% naturalnym puchem gęsim 
uszlachetnionym w procesie Extreme Eco 
Cleaning System (EEC). Pokryta inletem 
bawełnianym z domieszką włókna bam-
busowego. Zapewnia możliwość prania 
oraz zwiększone bezpieczeństwo poprzez 
właściwości antyroztoczowe.

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: otulający inlet (bawełna z domiesz-
ką włókna bambusowego) o gramaturze 
105 g/m2.

Wypełnienie: naturalne – 90% polski gęsi puch 
o wyporności 700 cuin oraz 10% miękkich, 
drobnych piórek puchowych.

MATERIAŁY:

Kołdra o budowie materacowej – szyta w tech-
nologii ciepłego szwu, z wysokimi ściankami ze-
wnętrznymi (rant boczny), zapewnia najlepsze 
właściwości termoizolacyjne. Kratki są szczel-
nie zamknięte, uniemożliwiając przemieszcza-
nie się wypełnienia pomiędzy komorami.

BUDOWA:

Można prać w pralce w temp. do 40°C z uży-
ciem specjalistycznych środków do prania pu-
chu lub płynu do prania tkanin delikatnych. Nie 
prasować, nie bielić, nie chlorować. Suszyć 
w stanie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

• MATERACOWA kołdra zimowa puch 90%
• MATERACOWA kołdra extra zimowa puch 90%
• MATERACOWA poduszka puch 90%

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

puch gęsi 90% (700 cuin)

inlet bawełniany z domieszką włókna 
bambusowego o gramaturze 105 g/m2

biel, krem

40°C

wyjątkowo ciepła dzięki wysokiej konstrukcji 

Natura l16
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Materacowa
Prestige

LINIA

Linia MATERACOWA PRESTIGE to produkty wypełnione 100% naturalnym 
gęsim puchem polskiego pochodzenia, pokryte delikatną bawełną. Ko-
lekcja wyróżnia się najcieplejszymi kołdrami z uwagi na większe ilości 
wypełnienia oraz unikatową konstrukcję szycia i wysokimi poduszkami.

Wyjątkowo ciepła kołdra zimowa. Wypeł-
niona  100% naturalnym puchem gęsim 
uszlachetnionym w procesie Extreme Eco 
Cleaning System (EEC). Pokryta delikatnym 
inletem bawełnianym.– batystem. Zapew-
nia możliwość prania oraz zwiększone 
bezpieczeństwo poprzez właściwości 
antyroztoczowe. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: delikatny, szlachetny inlet ba-
wełniany (batyst) o gramaturze 90 g/m2. 

Wypełnienie: naturalne – 100% polski gęsi 
puch o wyporności 800 cuin.

MATERIAŁY:

Kołdra o budowie materacowej – szyta w tech-
nologii ciepłego szwu z wysokimi ściankami ze-
wnętrznymi (rant boczny) zapewnia najlepsze 
właściwości termoizolacyjne. Kratki są szczel-
nie zamknięte, uniemożliwiając przemieszcza-
nie się wypełnienia pomiędzy komorami. Białe 
wyroby wykończone są białą bizą, kremowe 
bizą koloru złotego.

BUDOWA:

Można prać w pralce w temp. do 40°C z uży-
ciem specjalistycznych środków do prania pu-
chu lub płynu do prania tkanin delikatnych. Nie 
prasować, nie bielić, nie chlorować. Suszyć 
w stanie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

• MATERACOWA PRESTIGE kołdra ciepła puch 100%
• MATERACOWA PRESTIGE kołdra extra ciepła puch 100%
• MATERACOWA PRESTIGE poduszka puch 100%

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

puch gęsi 100% (800 cuin)

szlachetny batyst – 100% bawełna, 
o gramaturze 90 g/m2

biel, krem

40°C

wyjątkowo ciepła dzięki wysokiej konstrukcji

Natura l18

MATERACOWA PRESTIGE 
kołdra zimowa, puch 100%
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Premium
L IN IA

Linia PREMIUM to produkty wypełnione  100% polskim gęsim puchem, 
pokryte super delikatnym inletem bawełnianym – batystem. Jest to ko-
lekcja wyrobów ekskluzywnych, zapewniających najwyższy komfort i wy-
godę. Kołdry i poduszki z serii mogą być prane i mają antyroztoczowe 
właściwości. 

PREMIUM kołdra 
całoroczna, puch 100%

Ekskluzywna całoroczna kołdra. Wypeł-
niona 100% naturalnym puchem gęsim 
uszlachetnionym w procesie Extreme 
Eco Cleaning System (EEC). Pokryta 
gęstą tkaniną. Możliwość prania w pralce 
sprzyja utrzymaniu kołdry w czystości. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

• PREMIUM kołdra letnia puch 100%
• PREMIUM kołdra całoroczna puch 100%
• PREMIUM kołdra zimowa puch 100%
• PREMIUM poduszka puch 100%

Kasetonowa konstrukcja. Kratki są szczelnie 
zamknięte, dzięki czemu puch pozostaje na 
swoim miejscu i jest równomiernie rozłożony. 
Kołdra szyta w technologii ciepłego szwu, co 
zapewnia lepsze właściwości termoizolacyjne. 
Białe wyroby wykończone są białą bizą, kremo-
we – bizą koloru złotego. Produkt posiada atest 
PZH wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego. 

BUDOWA:

Można prać w pralce w temp. do 40°C z uży-
ciem specjalistycznych środków do prania pu-
chu lub płynu do prania tkanin delikatnych. Nie 
prasować, nie bielić, nie chlorować. Suszyć 
w stanie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

Pokrycie: delikatny, szlachetny batyst - 100% 
bawełna o gramaturze 90 g/m2.

Wypełnienie: naturalne – 100% polski gęsi 
puch o wyporności 800 cuin.

MATERIAŁY:

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

puch gęsi 100% (800 cuin)

szlachetny batyst bawełniany

biel, krem

40°C

wyjątkowa miękkość i delikatność

Natura l20
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Organic 
Cotton

LINIA

Kolekcja ORGANIC COTTON to kołdry i poduszki wykonane w 100%           
z naturalnych materiałów – od tkaniny, przez wypełnienie, wykorzysta-
ne nici, typ bizy, na opakowaniu kończąc. Wyroby wypełnione są 90% 
polskim puchem gęsim, pokryte miękkim inletem o wyjątkowo pięknym 
kolorze niebielonej bawełny. Skład tkaniny to 100% bawełna organiczna 
o szlachetnym splocie batystowym. Ten delikatny splot i najwyższa jakość 
przędzy, uprawianej metodami tradycyjnymi, zapewnia tkaninie niesamo-
witą łagodność. Wyroby oferują podwyższoną higienę dzięki możliwości 
prania oraz zwiększone bezpieczeństwo użytkowania poprzez właściwo-
ści antyroztoczowe.

Tkanina pokrycia otrzymała certyfikat GOTS, przyznawa-
ny produktom tworzonym z najwyższym poszanowaniem 
do środowiska naturalnego. 

ORGANIC COTTON kołdra 
całoroczna, puch 90%

Całoroczna, delikatnie otulająca i łagodna 
w dotyku kołdra. Wypełniona 90% natu-
ralnym puchem gęsim uszlachetnionym w 
procesie Extreme Eco Cleaning System 
(EEC). Możliwość prania w pralce sprzyja 
utrzymaniu kołdry w czystości. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: delikatny, szlachetny batyst – 100% 
bawełna

Wypełnienie: naturalne – 90% polski gęsi puch 
o wyporności 700 cuin oraz 10% miękkich, 
drobnych piórek puchowych.

MATERIAŁY:

Kasetonowa konstrukcja. Kratki są szczelnie 
zamknięte, dzięki czemu puch pozostaje na 
swoim miejscu i jest równomiernie rozłożony. 
Kołdra szyta w technologii ciepłego szwu, co 
zapewnia lepsze właściwości termoizolacyjne. 
Produkt posiada atest PZH wydany przez Naro-
dowy Instytut Zdrowia Publicznego.

BUDOWA:

Można prać w pralce w temp. do 40°C z uży-
ciem specjalistycznych środków do prania pu-
chu lub płynu do prania tkanin delikatnych. Nie 
prasować, nie bielić, nie chlorować. Suszyć 
w stanie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

• ORGANIC COTTON kołdra letnia puch 90%
• ORGANIC COTTON kołdra całoroczna puch 90%
• ORGANIC COTTON kołdra zimowa puch 90%
• ORGANIC COTTON poduszka puch 90%
• ORGANIC COTTON poduszka trzykomorowa puch 90%

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

puch gęsi 90% (700 cuin)

delikatny, szlachetny batyst - 100% bawełna 

niebielona bawełna – naturalny krem

40°C

doskonały balans ceny i jakości
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Dream
L IN IA

Linia DREAM to kołdry i poduszki wypełnione 90% polskim puchem gę-
sim, pokryte delikatnym inletem z domieszką włókna bambusowego. Ko-
lekcja cechuje się bardzo wysoką jakością wykonania przy zachowaniu 
optymalnej ceny. Jest jedną z najczęściej wybieranych linii produktowych 
(zdobyła wyróżnienia na Międzynarodowych Targach Poznańskich: Złoty
Medal MTP oraz Złoty Medal MTP: Wybór konsumentów). Wyroby oferu-
ją podwyższoną higienę dzięki możliwości prania oraz zwiększone bez-
pieczeństwo użytkowania poprzez właściwości antyroztoczowe. 

24

DREAM kołdra 
całoroczna, puch 90%

Całoroczna, delikatnie otulająca kołdra. 
Wypełniona 90% naturalnym puchem 
gęsim uszlachetnionym w procesie Extre-
me Eco Cleaning System (EEC). Możliwość 
prania w pralce sprzyja utrzymaniu kołdry 
w czystości. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: otulający inlet (bawełna z domiesz-
ką włókna bambusowego) o gramaturze 
105 g/m2. 

Wypełnienie: naturalne – 90% polski gęsi puch 
o wyporności 700 cuin oraz 10% miękkich, 
drobnych piórek puchowych.

MATERIAŁY:

Kasetonowa konstrukcja. Kratki są szczelnie 
zamknięte, dzięki czemu puch pozostaje na 
swoim miejscu i jest równomiernie rozłożony. 
Kołdra szyta w technologii ciepłego szwu, co 
zapewnia lepsze właściwości termoizolacyjne. 
Produkt posiada atest PZH wydany przez Naro-
dowy Instytut Zdrowia Publicznego.

BUDOWA:

Można prać w pralce w temp. do 40°C z uży-
ciem specjalistycznych środków do prania pu-
chu lub płynu do prania tkanin delikatnych. Nie 
prasować, nie bielić, nie chlorować. Suszyć 
w stanie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

• DREAM kołdra letnia puch 90%
• DREAM kołdra wiosenna puch 90%
• DREAM kołdra całoroczna puch 90%
• DREAM kołdra zimowa puch 90%
• DREAM kołdra 4 PORY ROKU puch 90%
• DREAM poduszka puch 90%
• DREAM poduszka trzykomorowa puch 90%

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

puch gęsi 90% (700 cuin)

inlet bawełniany z domieszką włókna 
bambusowego

biel, krem

40°C

doskonały balans ceny i jakości

Natura l
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Optima
L IN IA

Kolekcja OPTIMA to kolekcja wypełniona puchem gęsim 85% – bardzo 
dobrej jakości, sprężystym i miękkim. Wyroby zostały pokryte miękkim 
inletem bawełnianym. Są to świetne jakościowo produkty, optymalnie 
dostosowane do użytku w naszym polskim klimacie. Kołdry i poduszki 
z linii OPTIMA to komfort w korzystnej cenie, a także łatwość użytkowania 
dzięki możliwości prania w pralce.

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

puch gęsi 85% (650 cuin)

miękki inlet bawełniany 130 g/m2

biel

40°C

optymalna cena i dopasowanie 
do polskich warunków 

OPTIMA kołdra 
całoroczna, puch 85%

Całoroczna, uniwersalna kołdra. Wy-
pełniona 85% naturalnym puchem 
gęsim uszlachetnionym w procesie 
Extreme Eco Cleaning System (EEC) 
Pokryta miękkim inletem bawełnianym. 
Możliwość prania w pralce sprzyja utrzy-
maniu kołdry w czystości. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: otulający miękki inlet bawełniany 
130 g/m2.

Wypełnienie: naturalne – puch gęsi 85% o wy-
porności 650 cuin oraz 15% miękkich, drobnych 
piórek puchowych.

MATERIAŁY:

Kołdra o budowie tradycyjnej – szyta w tech-
nologii zimnego szwu, sprawdzoną metodą 
szycia. Kratki są szczelnie zamknięte, dzięki 
czemu puch pozostaje na swoim miejscu i jest 
równomiernie rozłożony. Produkt posiada atest 
PZH wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego.

BUDOWA:

Można prać w pralce w temp. do 40°C z uży-
ciem specjalistycznych środków do prania pu-
chu lub płynu do prania tkanin delikatnych. Nie 
prasować, nie bielić, nie chlorować. Suszyć 
w stanie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

• OPTIMA kołdra letnia puch 85%
• OPTIMA kołdra całoroczna puch 85%
• OPTIMA kołdra ciepła puch 85%
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Basic+
LINIA

Kolekcja BASIC+ to kołdry i poduszki o podwyższonej jakości, wypeł-
nione puchem gęsim 70%. Wyroby zostały pokryte miękkim inletem ba-
wełnianym. Produkty oferują wysoką jakość w przystępnej cenie oraz 
łatwość utrzymania, dzięki możliwości prania w pralce. 

BASIC+ kołdra 
całoroczna, puch 70%

Całoroczna, puszysta kołdra. Wypełniona 
w 70% naturalnym puchem gęsim o wyso-
kiej wyporności uszlachetnionym w proce-
sie Extreme Eco Cleaning System (EEC). 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: miękki inlet bawełniany o gramaturze 
130 g/m2.

Wypełnienie: naturalne - 70% polski gęsi puch 
o wyporności 600 cuin oraz 30% miękkich, 
drobnych piórek puchowych.

MATERIAŁY:

Kasetonowa konstrukcja. Kratki są szczelnie 
zamknięte, dzięki czemu puch pozostaje na 
swoim miejscu i jest równomiernie rozłożony. 
Kołdra szyta w technologii ciepłego szwu, co 
zapewnia lepsze właściwości termoizolacyjne. 
Produkt posiada atest PZH wydany przez Naro-
dowy Instytut Zdrowia Publicznego.

BUDOWA:

Można prać w pralce w temp. do 40°C z uży-
ciem specjalistycznych środków do prania pu-
chu lub płynu do prania tkanin delikatnych. Nie 
prasować, nie bielić, nie chlorować. Suszyć 
w stanie rozwieszonym.

UTRZYMANIE:

• BASIC+ kołdra letnia puch 70%
• BASIC+ kołdra całoroczna puch 70%
• BASIC+ kołdra zimowa puch 70%
• BASIC+ poduszka puch 70%
• BASIC+ poduszka trzykomorowa puch 70%

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

puch gęsi 70% (600 cuin)

miękki inlet bawełniany 
o gramaturze 130 g/m2

biel, krem, róż

40°C

wysoka sprężystość
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Basic
LINIA

Kolekcja BASIC to kołdry i poduszki o podwyższonej jakości, wypełnio-
ne puchem gęsim 70%, pokryte mocnym inletem bawełnianym. To wyro-
by produkowane metodami tradycyjnymi, dla osób ceniących produkty 
naturalne w umiarkowanej cenie. 

BASIC kołdra 
całoroczna, puch 70%

Całoroczna kołdra wypełniona 70% na-
turalnym puchem gęsim o podwyższonej 
jakości.  

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: mocny inlet bawełniany o gramatu-
rze 185 g/m2.

Wypełnienie: naturalne – 70% polski puch gęsi 
oraz 30% miękkich, drobnych piórek pucho-
wych.

MATERIAŁY:

Kołdra o budowie tradycyjnej – szyta w tech-
nologii zimnego szwu zapewniającej lepszą 
cyrkulację powietrza. Kratki są szczelnie za-
mknięte, uniemożliwiając przemieszczanie się 
wypełnienia pomiędzy komorami. Wykończona 
bizą, która poza walorami estetycznymi, dodat-
kowo uszczelnia kołdrę. Produkt posiada atest 
PZH wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego.

BUDOWA:

Kołdry nie należy: prać, prasować, bielić, ani 
chlorować. W razie konieczności suszyć w sta-
nie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

• BASIC kołdra całoroczna puch 70%
• BASIC kołdra zimowa puch 70%
• BASIC poduszka puch 70%

Natura l30

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

puch gęsi 70% (600 cuin)

inlet bawełniany o gramaturze 185 g/m2

biel, krem, róż

nie można prać

umiarkowana cena
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Puch 60%
L IN IA

Kolekcja PUCH GĘSI 60% obejmuje produkty wypełnione puchem gęsim 
60% o podwyższonej jakości. Wyroby zostały pokryte mocnym inletem 
bawełnianym. Są to poduszki produkowane metodami tradycyjnymi, dla 
osób ceniących produkty naturalne w umiarkowanej cenie.

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

puch gęsi 60% oraz miękkie piórka 

mocny inlet bawełniany 185 g/m2

biel, krem, róż

nie można prać

tradycyjna metoda produkcji  

PUCH 60% poduszka 

Średnio wysoka poduszka produkowana 
metodami tradycyjnymi. Wypełniona 60% 
naturalnym puchem gęsim o podwyższo-
nej jakości.

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: inlet bawełniany o gramaturze 
185 g/m2.

Wypełnienie: 60% polski puch gęsi oraz 40% 
miękkich, drobnych piórek puchowych.

MATERIAŁY:

Poduszka jest jednokomorowa, co przekłada 
się na umiarkowaną wysokość. Wykończona 
bizą. 

BUDOWA:

Poduszki nie należy: prać, prasować, bielić, ani 
chlorować. W razie konieczności suszyć w sta-
nie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

• PUCH 60% poduszka 40 x 40 cm
• PUCH 60% poduszka 40 x 60 cm
• PUCH 60% poduszka 50 x 60 cm
• PUCH 60% poduszka 50 x 70 cm
• PUCH 60% poduszka 70 x 80 cm
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Półpuch
L IN IA

Kolekcja PÓŁPUCH to kołdry i poduszki wypełnione puchem gęsim 20% 
oraz miękkimi piórkami. Wyroby zostały pokryte mocnym inletem baweł-
nianym. To wyroby produkowane metodami tradycyjnymi, przeznaczone 
dla osób wybierających produkty naturalne w umiarkowanej cenie. 

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

puch gęsi 20% oraz miękkie piórka

mocny inlet bawełniany 185 g/m2

biel, krem, róż

nie można prać

tradycyjna metoda produkcji 

PÓŁPUCH kołdra 
całoroczna 

Całoroczna kołdra produkowana meto-
dami tradycyjnymi. Wypełniona puchem 
gęsim 20% oraz miękkimi piórkami. Po-
kryta mocnym inletem bawełnianym. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: mocny inlet bawełniany o gramatu-
rze 185 g/m2.

Wypełnienie: naturalne - puch gęsi 20% oraz 
80% miękkich, drobnych piórek. 

MATERIAŁY:

Kołdra o budowie tradycyjnej – szyta w techno-
logii zimnego szwu, sprawdzoną metodą szy-
cia. Pikowania na całej powierzchni uniemożli-
wiają przemieszczanie się wypełnienia między 
komorami. Wykończona bizą, która poza walo-
rami estetycznymi, dodatkowo uszczelnia koł-
drę. Produkt posiada atest PZH wydany przez 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

BUDOWA:

Kołdry nie należy: prać, prasować, bielić, ani 
chlorować. W razie konieczności suszyć w sta-
nie rozwieszonym.

UTRZYMANIE:

• PÓŁPUCH poduszka
• PÓŁPUCH kołdra całoroczna
• PÓŁPUCH kołdra ciepła
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Pierze
L IN IA

Kolekcja PIERZE to kołdry i poduszki wypełnione pierzem gęsim 100%. 
Wyroby zostały pokryte mocnym inletem bawełnianym. To wyroby produ-
kowane metodami tradycyjnymi, przeznaczone dla osób wybierających 
produkty naturalne w umiarkowanej cenie. 

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

pierze

mocny inlet bawełniany 185 g/m2

biel, krem, róż

nie można prać

tradycyjna metoda produkcji 

PIERZE kołdra 
całoroczna 

Całoroczna kołdra produkowana meto-
dami tradycyjnymi. Wypełniona pierzem 
gęsim. Pokryta mocnym inletem baweł-
nianym. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: mocny inlet bawełniany o gramatu-
rze 185 g/m2.

Wypełnienie: naturalne - pierze gęsie.

MATERIAŁY:

Kołdra o budowie tradycyjnej – szyta w techno-
logii zimnego szwu, sprawdzoną metodą szy-
cia. Pikowania na całej powierzchni uniemożli-
wiają przemieszczanie się wypełnienia między 
komorami. Wykończona bizą, która poza walo-
rami estetycznymi, dodatkowo uszczelnia koł-
drę. Produkt posiada atest PZH wydany przez 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

BUDOWA:

Kołdry nie należy: prać, prasować, bielić, ani 
chlorować. W razie konieczności, suszyć w sta-
nie rozwieszonym. 

UTRZYMANIE:

• PIERZE poduszka pierze 100%
• PIERZE kołdra całoroczna pierze 100%
• PIERZE kołdra ciepła pierze 100%
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Babies
LINIA

Naturalne produkty dla dzieci.
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Komplet dziecięcy PÓŁPUCH
 (kołderka i poduszka)

Komplet dziecięcy BASIC+ 
(kołderka i poduszka)

WYPEŁNIENIE:

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

KOLORY:

PRANIE:

PRANIE:

CO GO WYRÓŻNIA:

CO GO WYRÓŻNIA:

puch gęsi 20% oraz miękkie piórka 

puch gęsi 70% oraz miękkie piórka 

mocny inlet bawełniany o gramatu-
rze 185 g/m2

miękki inlet bawełniany o gramatu-
rze 130 g/m2

biel, krem, róż 

biel, krem, róż 

nie można prać

40°C

tradycyjna metoda produkcji    

wysoka sprężystość i umiarkowana 
cena 

Kołderka i poduszka PÓŁPUCH zostały wypełnione 
puchem gęsim 20% oraz pokryte mocnym inletem 
bawełnianym o gramaturze 185 g/m2. To wyroby pro-
dukowane metodami tradycyjnymi dla osób ceniących 
produkty naturalne w umiarkowanej cenie.

Kołderka i poduszka BASIC+ zostały wypełnione pu-
chem gęsim 70% oraz pokryte miękkim inletem ba-
wełnianym o gramaturze 130 g/m2. Jest to wysokiej 
jakości produkt naturalny w umiarkowanej cenie. Moż-
liwość prania w pralce sprzyja utrzymaniu zestawu 
w czystości. 

Komplety

ROZMIARY KOMPLETÓW:
90 × 120 + 40 x 60 cm, 100 × 135 + 40 x 60 cm

ROZMIARY KOMPLETÓW:
90 × 120 + 40 x 60 cm, 100 × 135 + 40 x 60 cm
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Komplet dziecięcy PREMIUM 
(kołderka i poduszka)

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO GO WYRÓŻNIA:

puch gęsi 100%

super delikatny inlet bawełniany 
o gramaturze 90 g/m2

biel, krem

40°C 

wyjątkowa miękkość i delikatność 

Kołderka i poduszka PREMIUM zostały wypełnione 
puchem gęsim 100% oraz pokryte super delikatnym 
inletem bawełnianym o gramaturze 90 g/m2. Jest to 
ekskluzywny produkt naturalny, bezpieczny od pierw-
szych chwil życia. Możliwość prania w pralce sprzyja 
utrzymaniu zestawu w czystości. 

ROZMIARY KOMPLETÓW:
90 × 120 + 40 x 60 cm, 100 × 135 + 40 x 60 cm

Komplet dziecięcy DREAM 
(kołderka i poduszka)

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO GO WYRÓŻNIA:

puch gęsi 90% oraz miękkie piórka 

inlet bawełniany z domieszką 
włókna bambusowego

biel, krem

 40°C

doskonały balans ceny i jakości

Kołderka i poduszka DREAM zostały wypełnione pu-
chem gęsim 90% oraz pokryte delikatnym inletem 
bawełnianym z domieszką włókna bambusowego 
o gramaturze 105 g/m2. Jest to ekskluzywny produkt 
naturalny, bezpieczny od pierwszych chwil życia. Moż-
liwość prania w pralce sprzyja utrzymaniu zestawu 
w czystości. 

ROZMIARY KOMPLETÓW:
90 × 120 + 40 x 60 cm, 100 × 135 + 40 x 60 cm
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Pozostałe
Inne wyroby naturalne, które poprawiają jakość snu. 
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Toppery

Buciki (ocieplacze)

Wsypy

Chronią materac i zapewniają komfort.

Zapewniają stopom komfortowe ciepło.

Na kołdry i poduszki. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

• Topper 80 x 200 x 5
• Topper 90 x 200 x 5
• Topper 120 x 200 x 5
• Topper  140 x 200 x 5
• Topper  160 x 200 x 5
• Topper  180 x 200 x 5

• BUCIKI S (38)
• BUCIKI M (40)
• BUCIKI L (42)

• Wsypa Inlet bawełniany 130 g/m2
• Wsypa kołdra Inlet bawełniany 130 g/m2
• Wsypa Inlet bawełniany 185 g/m2
• Wsypa kołdra Inlet bawełniany 185 g/m2

WYPEŁNIENIE:

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

POKRYCIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

KOLORY:

KOLORY:

PRANIE:

PRANIE:

PRANIE:

WYSOKOŚĆ:

ROZMIARY:

pierze gęsie  

polski puch gęsi 90% 

miękki inlet 100% bawełna 
o gramaturze 130 g/m2

delikatny inlet bawełniano-bambu-
sowy o gramaturze 105 g/m2

inlet bawełniany o gramaturze 
130 g/m2 lub 185 g/m2

biel

biel, krem

krem, róż

nie można prać

40°C

nie można prać

5 cm

S (38), M (40), L (42)

Pokryte miękkim i wytrzymałym inletem bawełnianym 
wspierającym odpowiednią cyrkulację powietrza. Na-
turalne wypełnienie wchłania nadmiar wilgoci, tworząc 
przyjazne środowisko dla snu. 

Wypełnione polskim puchem gęsim 90%. Pokryte deli-
katną tkaniną bawełniano-bambusową o antybakteryj-
nych właściwościach. Idealny pomysł na prezent dla 
bliskiej osoby.

Uszyte z wysokiej jakości inletu bawełnianego (100% 
bawełna). Gęsta struktura materiału posiada dodatko-
wą wewnętrzną impregnację. Zapewnia to bezproble-
mowe i długie użytkowanie napełnionych wsyp.
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Outlast
LINIA

Linia OUTLAST to ekskluzywne kołdry i poduszki antyalergiczne, w których 
zastosowano termoaktywne włókno OUTLAST. To zaawansowane tech-
nologicznie rozwiązanie tworzy korzystny mikroklimat, zapobiegając prze-
grzewaniu się i poceniu. Właściwości OUTLAST ograniczają tym samym 
warunki do rozwoju drobnoustrojów. Bezpieczne materiały użyte do pro-
dukcji posiadają certyfikat Oeko-Tex, potwierdzający ich neutralny wpływ 
na zdrowie i samopoczucie. Kolekcja nagrodzona została Złotym Meda-
lem MTP 2017 oraz Złotym Medalem MTP 2017 „Wybór konsumentów”.
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

wysokosprężysta włóknina OUTLAST / 
wielokanalikowe włókno LuxFill

100% bawełna typu BATYST + włóknina OUTLAST

biel 

 60°C

termoaktywne włókno OUTLAST 
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OUTLAST kołdra 
całoroczna

Termoaktywna kołdra całoroczna. Wypeł-
niona włóknem OUTLAST, które tworzy 
korzystny mikroklimat, zapobiegając 
przegrzewaniu się i poceniu – ogranicza-
jąc tym samym warunki do rozwoju drob-
noustrojów. Jako pokrycie kołdry zasto-
sowano najwyższej jakości bawełnianą 
tkaninę o splocie batystowym. Kołdra jest 
bezpieczna dla alergików.

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: 100% bawełna typu BATYST.

Wypełnienie: antyalergiczne – wysokospręży-
sta włóknina OUTLAST.

MATERIAŁY:

Kołdra pikowana na nowoczesnych maszy-
nach, gwarantujących równomierne rozłożenie 
wypełnienia. Produkt starannie wykończony, 
wyprodukowany z najwyższej jakości materia-
łów. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza oraz optymalny poziom wilgotności, a więc 
niesprzyjające warunki do rozwoju roztoczy 
oraz innych drobnoustrojów.

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warun-
kach.– nawet w 60°C, co skutecznie eliminuje 
roztocza oraz inne drobnoustroje. Kołdra bar-
dzo szybko schnie. 

UTRZYMANIE:

• OUTLAST poduszka gładka
• OUTLAST kołdra letnia
• OUTLAST kołdra całoroczna



48 Ant ia l le rg ic

Outlast 
Bamboo

L IN IA

Linia OUTLAST BAMBOO to ekskluzywne kołdry antyalergiczne, w któ-
rych zastosowano termoaktywne włókno OUTLAST. To zaawansowane 
technologicznie rozwiązanie tworzy korzystny mikroklimat, zapobiegając 
przegrzewaniu się i poceniu. Właściwości OUTLAST ograniczają tym sa-
mym warunki do rozwoju drobnoustrojów. Produkty pokryte są tkaniną 
z włóknami bambusa o antyseptycznych właściwościach. Bezpieczne 
materiały użyte do produkcji posiadają certyfikat Oeko-Tex, potwierdza-
jący ich neutralny wpływ na zdrowie i samopoczucie. 
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

wielokanalikowe włókno LuxFill 

tkanina bawełniana (50%) z dodatkiem włókna 
bambusowego (50%) + włóknina OUTLAST

biel 

60°C

termoaktywne włókno OUTLAST 
i dodatek włókna bambusa   
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OUTLAST BAMBOO 
kołdra Super Summer 

Termoaktywna kołdra ekstra letnia. 
Zawiera aktywne termicznie włókno 
OUTLAST. Pokryta naturalną tkaniną 
z włóknami bambusa o prozdrowotnych 
właściwościach. Kołdra jest bezpieczna 
dla alergików i zapewnia komfortowe 
warunki do snu. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: tkanina bawełniana (50%) i bambu-
sowa (50%) + włóknina OUTLAST.

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie 
LuxFill.

MATERIAŁY:

Kołdra pikowana na nowoczesnych maszy-
nach, gwarantujących równomierne rozłożenie 
wypełnienia. Produkt starannie wykończony, 
wyprodukowany z najwyższej jakości materia-
łów. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza oraz optymalny poziom wilgotności, a więc 
niesprzyjające warunki do rozwoju roztoczy 
oraz innych drobnoustrojów.

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warun-
kach.– nawet w 60°C, co skutecznie eliminuje 
roztocza oraz inne drobnoustroje. Kołdra bar-
dzo szybko schnie.

UTRZYMANIE:

• OUTLAST BAMBOO kołdra Super Summer
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Lyocell
LINIA

Linia LYOCELL to ekskluzywne kołdry i poduszki antyalergiczne. Lyocell 
jest tkaniną ekologiczną, pozyskiwaną z eukaliptusa – rośliny, która ro-
śnie bardzo szybko, bez użycia nawozów i pestycydów. Materiał jest 
produkowany w nanotechnologii i łączy w sobie najlepsze cechy innych 
włókien – jest cieplejszy niż wełna, chłodniejszy od bawełny, gładszy od 
jedwabiu, bardziej przewiewny od lnu. Produkty są delikatne w dotyku,    
a zarazem trwałe i bezpieczne dla alergików. Kolekcja została wypełnio-
na luksusowym włóknem antyalergicznym LuxFill.
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

wielokanalikowe włókno LuxFill 

Lyocell 100% – splot satynowy

szampańska biel 

 60°C

włókno stworzone dzięki nanotechnologii 
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LYOCELL kołdra 
całoroczna 

Całoroczna kołdra antyalergiczna pokry-
ta Lyocellem – materiałem, który łączy 
najlepsze cechy wszystkich produkowa-
nych dotychczas włókien. Jest to nowo-
czesny produkt, którego przemyślane 
właściwości doceni każdy użytkownik. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: Lyocell 100% – splot satynowy.

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie Lux-
Fill – puch syntetyczny chroniony warstwą sili-
konu.

MATERIAŁY:

Kołdra pikowana na nowoczesnych maszy-
nach, gwarantujących równomierne rozłożenie 
wypełnienia. Produkt starannie wykończony, 
wyprodukowany z najwyższej jakości materia-
łów. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza oraz optymalny poziom wilgotności, a więc 
niesprzyjające warunki do rozwoju roztoczy 
oraz innych drobnoustrojów

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warunkach.- 
nawet w 60°C, co skutecznie eliminuje roztocza 
oraz inne drobnoustroje. Kołdra bardzo szybko 
schnie. 

UTRZYMANIE:

• LYOCELL poduszka gładka
• LYOCELL poduszka pikowana
• LYOCELL poduszka termo
• LYOCELL kołdra letnia
• LYOCELL kołdra całoroczna
• LYOCELL kołdra ciepła
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Bee Soft
LINIA

Linia BEE SOFT to kołdry i poduszki o kojących dla ciała właściwościach. 
Naturalnie gładka i miękka tkanina o satynowym splocie została uszla-
chetniona naturalnym woskiem pszczelim – formułą BEE SOFT.  Kolekcja 
wypełniona luksusowym włóknem antyalergicznym LuxFill. Produkty są 
bardzo sprężyste, zapewniają komfortowy sen. Są trwałe i bezpieczne 
dla alergików. 
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

wielokanalikowe włókno LuxFill 

satyna bawełniana (100% bawełna) 
uszlachetniona formułą BEE SOFT

 biel 

60°C

tkanina wzbogacona woskiem pszczelim   
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Bee Soft kołdra 
całoroczna 

Całoroczna kołdra antyalergiczna pokry-
ta naturalną, ekskluzywną tkaniną.– sa-
tyną bawełnianą. Materiał został wzbo-
gacony woskiem pszczelim, który jest 
witaminowym eliksirem dla ciała. Jest 
to nowoczesny produkt, który czerpie 
z natury to, co najlepsze – pozostając 
bezpieczny dla alergików.

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: Bawełna 100% – splot satynowy,  
uszlachetniona formułą BEE SOFT.

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie Lux-
Fill - puch syntetyczny chroniony warstwą sili-
konu.

MATERIAŁY:

Kołdra pikowana na nowoczesnych maszy-
nach, gwarantujących równomierne rozłożenie 
wypełnienia. Produkt starannie wykończony, 
wyprodukowany z najwyższej jakości materia-
łów. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza oraz optymalny poziom wilgotności, a więc 
niesprzyjające warunki do rozwoju roztoczy 
oraz innych drobnoustrojów.

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warun-
kach.– nawet w 60°C, co skutecznie eliminuje 
roztocza oraz inne drobnoustroje. Kołdra bar-
dzo szybko schnie. 

UTRZYMANIE:

• BEE SOFT poduszka gładka
• BEE SOFT poduszka pikowana
• BEE SOFT poduszka termo
• BEE SOFT kołdra letnia
• BEE SOFT kołdra całoroczna
• BEE SOFT kołdra ciepła
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Batyst
LINIA

Linia BATYST to kołdry i poduszki zapewniające ekskluzywne doznania 
snu w otoczeniu najszlachetniejszej odmiany bawełny. Tkanina została 
wzbogacona o system SILVER PROTECTION zapewniający dodatkowe 
bezpieczeństwo oraz elegancki połysk. Kolekcja wypełniona luksuso-
wym włóknem antyalergicznym LuxFill, które gwarantuje sprężystość 
i trwałość produktów. 
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

wielokanalikowe włókno LuxFill 

delikatny batyst (100% bawełna) 
wzbogacony formułą SILVER PROTECTION

 biel 

60°C

tkanina uszlachetniona drobinkami srebra
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Batyst kołdra 
całoroczna 

Całoroczna kołdra antyalergiczna po-
kryta najszlachetniejszą odmianą baweł-
ny.– delikatnym batystem. Materiał został 
wzbogacony formułą SILVER PROTEC-
TION, czyli pokryty drobinkami srebra, 
które działają antybakteryjnie, antygrzy-
bicznie oraz antypleśnowo. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: Bawełna 100% – szlachetny batyst,  
uszlachetniona formułą SILVER PROTECT. 

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie Lux-
Fill.– puch syntetyczny chroniony warstwą siliko-
nu.

MATERIAŁY:

Kołdra pikowana na nowoczesnych maszy-
nach, gwarantujących równomierne rozłożenie 
wypełnienia. Produkt starannie wykończony, 
wyprodukowany z najwyższej jakości materia-
łów. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza oraz optymalny poziom wilgotności, a więc 
niesprzyjające warunki do rozwoju roztoczy 
oraz innych drobnoustrojów.

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warun-
kach.– nawet w 60°C, co skutecznie eliminuje 
roztocza oraz inne drobnoustroje. Kołdra bar-
dzo szybko schnie. 

UTRZYMANIE:

• BATYST poduszka gładka
• BATYST poduszka pikowana
• BATYST poduszka termo
• BATYST kołdra letnia
• BATYST kołdra całoroczna
• BATYST kołdra ciepła
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Biopercal
LINIA

Linia BIOPERCAL to kolekcja ekskluzywnych, antyalergicznych koł-
der i poduszek. Perkal to tkanina o wyjątkowej miękkości, delikatności 
i trwałości. Materiał jest zgodny ze standardem BIO i polecany dla osób 
o wrażliwej skórze lub ze skłonnościami do alergii.
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

antyalergiczne wypełnienie LuxFill 

bio bawełna BIOPERCAL ekstrajakości 

biel

 60°C

biotkanina i ekskluzywne antyalergiczne 
wypełnienie  
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BIOPERCAL 
kołdra letnia

Lekka letnia kołdra. Pokryta perkalem.– 
tkaniną o wyjątkowej miękkości, delikat-
ności i trwałości. Materiał jest zgodny 
ze standardem BIO i polecany dla osób 
o wrażliwej skórze lub ze skłonnościami 
do alergii.

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: BIOPERCAL (100% baweł-
na) ekstrajakości, produkowany eko-
logicznymi metodami z przędzy bio. 

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie Lux-
Fill - puch syntetyczny chroniony warstwą sili-
konu.

MATERIAŁY:

Kołdra pikowana na nowoczesnych maszy-
nach, gwarantujących równomierne rozłożenie 
wypełnienia. Produkt starannie wykończony, 
wyprodukowany z najwyższej jakości materia-
łów. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza oraz optymalny poziom wilgotności, a więc 
niesprzyjające warunki do rozwoj roztoczy oraz 
innych drobnoustrojów.

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warun-
kach.– nawet w 60°C, co skutecznie eliminuje 
roztocza oraz inne drobnoustroje. 
Kołdra bardzo szybko schnie. 

UTRZYMANIE:

• BIOPERCAL kołdra Super Summer
• BIOPERCAL kołdra letnia
• BIOPERCAL kołdra całoroczna 
• BIOPERCAL kołdra zimowa 
• BIOPERCAL poduszka pikowana 
• BIOPERCAL poduszka termo
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Bamboo
L IN IA

Linia BAMBOO to antyalergiczne kołdry i poduszki pokryte tkaniną z włó-
kien bambusa, które są naturalnie antygrzybiczne i bakteriobójcze. Włók-
na te nadają materiałowi miękkość i delikatność, jednocześnie korzystnie 
wpływając na jego trwałość. Włókno bambusa posiada mikropory, które 
gwarantują najwyższy poziom cyrkulacji powietrza i chronią przed prze-
grzaniem organizmu. Wypełnienie produktów nowoczesnym włóknem 
DreamFill zapewnia wysoki komfort, lekkość oraz trwałość.
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

antyalergiczne wypełnienie DreamFill

tkanina bawełniana (50%) z dodatkiem 
włókna bambusowego (50%)

biel 

60°C

dodatek włókna bambusa 
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Bamboo kołdra 
całoroczna 

Całoroczna kołdra antyalergiczna pokry-
ta tkaniną z włókien bambusa o natural-
nie antybakteryjnych i prozdrowotnych 
właściwościach. Kołdra jest miękka 
i delikatna w dotyku. Zapewnia doskona-
łą cyrkulację powietrza i bardzo szybko 
schnie. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: tkanina bawełniana (50%) i bambuso-
wa (50%).

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie 
DreamFill.

MATERIAŁY:

Kołdra pikowana na nowoczesnych maszy-
nach, gwarantujących równomierne rozłożenie 
wypełnienia. Produkt starannie wykończony, 
wyprodukowany z najwyższej jakości materia-
łów. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza oraz optymalny poziom wilgotności, a więc 
niesprzyjające warunki do rozwoju roztoczy 
oraz innych drobnoustrojów.

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warun-
kach.– nawet w 60°C, co skutecznie eliminuje 
roztocza oraz inne drobnoustroje. Kołdra bar-
dzo szybko schnie. 

UTRZYMANIE:

• BAMBOO poduszka pikowana
• BAMBOO kołdra letnia 
• BAMBOO kołdra wiosenna
• BAMBOO kołdra całoroczna
• BAMBOO kołdra ciepła
• BAMBOO kołdra duo
• BAMBOO kołdra 4 pory roku
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Antystres
LINIA

Linia ANTYSTRES to antyalergiczne kołdry i poduszki z właściwościami 
rozładowującymi  napięcie i zmęczenie. Polecane zapracowanym oso-
bom, które nie mają nadmiaru czasu na odpoczynek. Wypełnienie pro-
duktów nowoczesnym włóknem DreamFill zapewnia wysoki komfort, 
lekkość oraz trwałość. Tkanina pokryciowa z włóknem węglowym do-
broczynnie wpływa na cały organizm, absorbując i uwalniając nagroma-
dzone ładunki elektryczne. Umysł oraz ciało uspokajają się, sen staje się 
głębszy i bardziej efektywny, dodając sił i energii na nowy dzień.
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

antyalergiczne wypełnienie DreamFill

mikrofibra – mikrowłókno poliestrowe 
(99,4%), włókno węglowe (0,6%)

biel w delikatną kratkę 

60°C

łagodzące stres właściwości 
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Antystres kołdra 
całoroczna 

Całoroczna kołdra antyalergiczna po-
kryta mikrofibrą z dodatkiem włókien 
węglowych. Wypełniona wysokiej jakości 
włóknem syntetycznym DreamFill. Za-
pewnia komfortowe warunki snu, sprzyja 
wyciszeniu organizmu i regeneracji. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: mikrowłókno poliestrowe (99,4%), 
włókno węglowe (0,6%).

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie Dre-
amFill.

MATERIAŁY:

Kołdra pikowana na nowoczesnych maszy-
nach, gwarantujących równomierne rozłożenie 
wypełnienia. Produkt starannie wykończony, 
wyprodukowany z najwyższej jakości materia-
łów. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza oraz optymalny poziom wilgotności, a więc 
niesprzyjające warunki do rozwoju roztoczy 
oraz innych drobnoustrojów.

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warun-
kach.– nawet w 60°C, co skutecznie eliminuje 
roztocza oraz inne drobnoustroje. Kołdra bar-
dzo szybko schnie. 

UTRZYMANIE:

• ANTYSTRES poduszka pikowana
• ANTYSTRES kołdra letnia
• ANTYSTRES kołdra wiosenna
• ANTYSTRES kołdra całoroczna
• ANTYSTRES kołdra ciepła
• ANTYSTRES kołdra duo
• ANTYSTRES kołdra 4 pory roku
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Cotton
LINIA

COTTON to kolekcja syntetycznych wyrobów, pokrytych naturalną tkani-
ną bawełnianą o płóciennym splocie. Kołdry i poduszki z serii wypełnio-
ne są nowoczesnym włóknem DreamFill, które zapewnia wysoki komfort, 
lekkość oraz trwałość. Produkty przeznaczone są dla osób szukających 
klasycznych, bezpiecznych dla alergików wyrobów w umiarkowanej ce-
nie. Zapewniają relaksujący sen i przyjemny wypoczynek. 
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

antyalergiczne wypełnienie DreamFill

100% bawełna

biel 

60°C

dobra jakość w umiarkowanej cenie 
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Cotton kołdra 
całoroczna 

Całoroczna kołdra antyalergiczna pokryta 
naturalną tkaniną bawełnianą. Wypełniona 
wysokiej jakości włóknem syntetycznym 
DreamFill. Jest to dobry, klasyczny wyrób, 
zapewniający komfortowe warunki snu.  

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: 100% bawełna.

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie 
DreamFill.

MATERIAŁY:

Kołdra pikowana na nowoczesnych maszy-
nach, gwarantujących równomierne rozłożenie 
wypełnienia. Produkt starannie wykończony, 
wyprodukowany z najwyższej jakości materia-
łów. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza oraz optymalny poziom wilgotności, a więc 
niesprzyjające warunki do rozwoju roztoczy 
oraz innych drobnoustrojów.

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warun-
kach.– nawet w 60°C, co skutecznie eliminuje 
roztocza oraz inne drobnoustroje. Kołdra bar-
dzo szybko schnie. 

UTRZYMANIE:

• COTTON poduszka gładka
• COTTON poduszka pikowana
• COTTON kołdra letnia
• COTTON kołdra wiosenna
• COTTON kołdra całoroczna
• COTTON kołdra duo
• COTTON kołdra 4 pory roku
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Cotton
inlet

LINIA

COTTON INLET to poduszki antyalergiczne cieszące się bardzo dużą po-
pularnością. Wypełnione innowacyjnym materiałem w postaci kulki polie-
strowej AMZ Dreamball i pokryte solidnym inletem bawełnianym. Podusz-
ki zapewniają wygodne warunki do snu i są uniwersalnym, komfortowym 
w użytku wyrobem. 
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

antyalergiczne wypełnienie AMZ Dreamball

100% bawełna

 krem 

 60°C

możliwość regulacji wysokości  
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COTTON INLET 
poduszka gładka 

Poduszka antyalergiczna pokryta natu-
ralną tkaniną bawełnianą, wypełniona 
wysokiej jakości włóknem syntetycznym 
AMZ Dreamball. Jest to klasyczny, uni-
wersalny wyrób – idealny dla osób ze 
skłonnością do alergii i preferujących 
naturalne tkaniny.  

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: 100% bawełna.

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie AMZ 
Dreamball.

MATERIAŁY:

Poduszka jednokomorowa, posiada zamek bły-
skawiczny umożliwiający regulację wysokości 
oraz twardości. Produkt starannie wykończony 
elegancką bizą, wyprodukowany z najwyższej 
jakości materiałów. 

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warunkach 
- nawet w 60°C, co skutecznie eliminuje rozto-
cza oraz inne drobnoustroje. Poduszka bardzo 
szybko schnie. 

UTRZYMANIE:

• COTTON INLET poduszka gładka z bizą 40 x 40 cm
• COTTON INLET poduszka gładka z bizą 50 x 60 cm
• COTTON INLET poduszka gładka z bizą 70 x 80 cm
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Medisens
LINIA

MEDISENS to unikatowa kolekcja produktów przyjaznych alergikom i oso-
bom cierpiącym na astmę. Bezpieczeństwo dla wrażliwych użytkowników 
gwarantuje niespotykane na polskim rynku włókno wypełnienia PureFill, 
które jest klarownie czyste i higieniczne. Kołdry wypełnione są włóknem 
w postaci wysokosprężystej włókniny, poduszki włóknem w postaci pu-
chatych kuleczek. Wyroby z kolekcji można prać w temperaturze do do 
95°C.
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

antyalergiczne wypełnienie AMZ PureFill

100% mikrofibra francuska

biel 

95°C

najwyższe bezpieczeństwo dla alergików 
i astmatyków 
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MEDISENS kołdra 
całoroczna 

Całoroczna kołdra antyalergiczna po-
kryta naturalną francuską mikrofibrą. 
Wypełniona wysokiej jakości włóknem 
syntetycznym AMZ PureFill. Jest to za-
awansowany technologicznie produkt, 
zapewniający komfortowy sen dla alergi-
ków i astmatyków.  

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: mikrofibra francuska 100%.

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie AMZ 
PureFill.

MATERIAŁY:

Kołdra pikowana na nowoczesnych maszy-
nach, gwarantujących równomierne rozłożenie 
wypełnienia. Produkt starannie wykończony, 
wyprodukowany z najwyższej jakości materia-
łów. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza oraz optymalny poziom wilgotności, a więc 
niesprzyjające warunki do rozwoju roztoczy 
oraz innych drobnoustrojów.

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warun-
kach.– nawet w do 95°C, co skutecznie elimi-
nuje roztocza oraz inne drobnoustroje. Kołdra 
bardzo szybko schnie. 

UTRZYMANIE:

• MEDISENS poduszka pikowana
• MEDISENS kołdra letnia
• MEDISENS kołdra całoroczna
• MEDISENS kołdra ciepła
• MEDISENS kołdra duo
• MEDISENS kołdra 4 pory roku
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Mikrofibra
L IN IA

MIKROFIBRA to kolekcja kołder i poduszek antyalergicznych, docenia-
nych za wysoki komfort użytkowania. Mikrofibra to nowoczesna tkanina 
produkowana w mikrotechnologii, posiadająca wspaniałe właściwości 
ułatwiające utrzymanie wyrobu w czystości. Jest przyjemna w dotyku 
i umożliwia pranie w temperaturze do do 95°C. Produkty wypełnione są 
nowoczesnym włóknem AMZ DREAMFILL, co gwarantuje zdrowy i przy-
jemny sen.
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

antyalergiczne wypełnienie DreamFill

mikrofibra francuska 100%

biel, krem, róż

95°C

podwyższona higiena – możliwość 
prania w bardzo wysokiej temperaturze
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Mikrofibra kołdra 
całoroczna 

Całoroczna kołdra antyalergiczna po-
kryta francuską mikrofibrą. Wypełniona 
wysokiej jakości włóknem syntetycz-
nym DreamFill. Jest to bardzo wygodny 
w użytkowaniu wyrób, który łatwo utrzy-
mać w czystości.  

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: mikrofibra francuska 100%.

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie Dre-
amFill.

MATERIAŁY:

Kołdra pikowana na nowoczesnych maszy-
nach, gwarantujących równomierne rozłożenie 
wypełnienia. Produkt starannie wykończony, 
wyprodukowany z najwyższej jakości materia-
łów. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza oraz optymalny poziom wilgotności, a więc 
niesprzyjające warunki do rozwoju roztoczy 
oraz innych drobnoustrojów.

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warun-
kach.– nawet w do 95°C, co skutecznie elimi-
nuje roztocza oraz inne drobnoustroje. Kołdra 
bardzo szybko schnie. 

UTRZYMANIE:

• MIKROFIBRA poduszka pikowana
• MIKROFIBRA poduszka pikowana +
• MIKROFIBRA kołdra Super Summer
• MIKROFIBRA kołdra letnia
• MIKROFIBRA kołdra wiosenna
• MIKROFIBRA kołdra całoroczna
• MIKROFIBRA kołdra ciepła
• MIKROFIBRA kołdra duo
• MIKROFIBRA kołdra 4 pory roku
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Anatomiczne
PODUSZKI

Poduszki Anatomiczne to wyroby dedykowane osobom, dla których wy-
goda spania jest szczególnie ważna. Przynoszą ulgę przy problemach 
ortopedycznych, umożliwiają regulację wysokości i twardości. Zdrowie, 
relaks, harmonia – te trzy słowa najlepiej charakteryzują tę kolekcję. Pro-
dukty zostały opracowane z najwyższą starannością i z myślą, aby za-
pewniały najbardziej efektywny odpoczynek. 
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

antyalergiczne wypełnienie AMZ Dreamball

100% bawełna lub 100% mikrofibra francuska

biel

60°C (bawełna) lub 95°C (mikrofibra)

idealne podparcie dla głowy i szyjnego 
odcinka kręgosłupa  
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ANATOMICZNA poduszka 
2-komorowa z wałkiem
(mikrofibra) 

Poduszka antyalergiczna o anatomicz-
nym kształcie. Pokryta francuską mikro-
fibrą, wypełniona wysokiej jakości włók-
nem syntetycznym DreamFill. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: mikrofibra francuska 100%.

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie AMZ 
Dreamball.

MATERIAŁY:

Poduszka dwukomorowa, posiada zamek bły-
skawiczny umożliwiający regulację wysokości 
oraz twardości. Produkt starannie wykończony 
bizą, wyprodukowany z najwyższej jakości ma-
teriałów.

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warunkach 
- nawet w do 95°C, co skutecznie eliminuje roz-
tocza oraz inne drobnoustroje. Poduszka bar-
dzo szybko schnie. 

UTRZYMANIE:

• MIKROFIBRA poduszka 2-kom z wałkiem
• MIKROFIBRA poduszka materacowa 2-kom
• MIKROFIBRA poduszka wałek
• BAWEŁNA poduszka 2-kom z wałkiem
• BAWEŁNA poduszka materacowa 2-kom
• BAWEŁNA poduszka wałek
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Quallo
LINIA

Linia QUALLO to kołdry i poduszki o niespotykanej lekkości, zapewnia-
jące maksymalny komfort. Wysoka zawartość powietrza w wypełnieniu 
stwarza optymalną izolację oraz przytulne ciepło, gwarantując idealne 
warunki do snu przez całą noc. Miękkość, ciepło i puszystość, doskona-
ła cyrkulacja powietrza dla idealnego mikroklimatu – to wszystko dzięki 
innowacyjnemu, hipoalergicznemu wypełnieniu Advansa Quallofil®Pre-
mium. Wyroby pokryte są batystem – tkaniną o bardzo gęstym splocie, 
utkaną z najwyższej jakości miękkiej przędzy bawełnianej, dzięki której 
są tak „otulające”. 
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WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

antyalergiczny Advansa Quallofil® 

delikatny batyst (100% bawełna) 

biel

60°C

wyjątkowa lekkość i idealny mikroklimat 
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QUALLO kołdra 
całoroczna +

Całoroczna kołdra antyalergiczna pokry-
ta delikatnym batystem – bawełną o szla-
chetnym splocie. Wypełniona drobnymi 
włóknami stworzonymi w technologii 
1 HOLE FIBRE TECHNOLOGY, z większą 
o 15% przestrzenią wewnętrzną. Wysoka 
zawartość powietrza w wypełnieniu za-
pewnia optymalną izolację oraz przytulne 
ciepło, gwarantując komfort snu przez 
całą noc. 

WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII:

Pokrycie: Bawełna 100% – szlachetny batyst,

Wypełnienie: antyalergiczne wypełnienie 
Advansa Quallofil®Premium – 1 HOLE FIBRE 
+15%, charakteryzuje się wyższym poziomem 
termoizolacji, dzięki czemu kołdry całoroczne 
kolekcji Quallo są cieplejsze od standardo-
wych.

MATERIAŁY:

Kołdra pikowana na nowoczesnych maszy-
nach, gwarantujących równomierne rozłożenie 
wypełnienia. Produkt starannie wykończony, 
wyprodukowany z najwyższej jakości materia-
łów. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powie-
trza oraz optymalny poziom wilgotności, a więc 
niesprzyjające warunki do rozwoju roztoczy 
oraz innych drobnoustrojów.

BUDOWA:

Można prać w pralce w domowych warun-
kach.– nawet w 60°C, co skutecznie eliminuje 
roztocza oraz inne drobnoustroje. Kołdra bar-
dzo szybko schnie. 

UTRZYMANIE:

• QUALLO poduszka pikowana
• QUALLO poduszka termo
• QUALLO kołdra letnia
• QUALLO kołdra city
• QUALLO kołdra całoroczna +
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Babies
LINIA

Antyalergiczne produkty dla dzieci.
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Antyalergiczny komplet dziecięcy PUMA 
BIOPERCAL (kołderka i poduszka)

Antyalergiczny komplet dziecięcy KOALA 
EUKALIPTUS (kołderka i poduszka)

WYPEŁNIENIE:

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

KOLORY:

PRANIE:

PRANIE:

CO GO WYRÓŻNIA:

CO GO WYRÓŻNIA:

antyalergiczne wypełnienie LuxFill 

antyalergiczne wypełnienie LuxFill 

biobawełna BIOPERCAL ekstra 
jakości 

Lyocell 100% – splot satynowy

biel z niebieską lamówką 

szampańska biel 

60°C

60°C 

biotkanina i ekskluzywne antyaler-
giczne wypełnienie  

ekologiczna tkanina pozyskiwana 
z eukaliptusa   

Kołderka i poduszka PUMA BIOPERCAL pokryte zo-
stały biotkaniną bawełnianą stworzoną bez użycia 
pestycydów. Jako wypełnienie zastosowano materiał 
LuxFill z drobnych, spiralnie skręconych włókien po-
liestrowych. Produkty są wyjątkowo miękkie, delikatne 
i trwałe oraz bezpieczne dla alergików. 

Kołderka i poduszka KOALA EUKALIPTUS pokryte zo-
stały ekologiczną tkaniną Lyocell pozyskiwaną z drze-
wa eukaliptusa. Jest to bardzo ekologiczny surowiec, 
rosnący naturalnie bardzo szybko i bez użycia nawo-
zów oraz pestycydów. Produkty są wyjątkowo gładkie 
w dotyku, a zarazem trwałe i bezpieczne dla alergików. 

Komplety

ROZMIARY KOMPLETÓW:
90 × 120 + 40 x 60 cm, 100 ×1 35 + 40 x 60 cm

ROZMIARY KOMPLETÓW:
90 ×1 20 + 40 x 60 cm, 100 × 135 + 40 x 60 cm
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Antyalergiczny komplet dziecięcy 
NIEDŹWIADEK HONEY 
(kołderka i poduszka)

Antyalergiczny komplet dziecięcy
 PANDA BAMBOO (kołderka i poduszka)

WYPEŁNIENIE:

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

KOLORY:

PRANIE:

PRANIE:

CO GO WYRÓŻNIA:

CO GO WYRÓŻNIA:

antyalergiczne wypełnienie LuxFill 

syntetyczne wypełnienie DreamFill 

satyna bawełniana (100% bawełna) 
uszlachetniona formułą BEE SOFT

tkanina bawełniana (50%) z dodat-
kiem włókna bambusowego (50%)

biel z żółtą lamówką

biel z zieloną lamówką

60°C

 60°C

tkanina wzbogacona woskiem 
pszczelim  

dodatek włókna bambusa

Kołderka i poduszka NIEDŹWIADEK HONEY pokry-
te zostały naturalną, ekskluzywną tkaniną – satyną 
bawełnianą. Materiał został wzbogacony woskiem 
pszczelim, który jest witaminowym eliksirem dla ciała. 
Produkty są bardzo sprężyste, zapewniają komfortowy 
sen. Są trwałe i bezpieczne dla alergików. 

Kołderka i poduszka PANDA BAMBOO. Produkty po-
kryte są tkaniną z włóknami bambusa o antyseptycz-
nych właściwościach. Bezpieczne materiały użyte do 
produkcji posiadają certyfikat Oeko-Tex, potwierdza-
jący ich neutralny wpływ na zdrowie i samopoczucie. 

ROZMIARY KOMPLETÓW:
90 × 120 + 40 x 60 cm, 100 × 135 + 40 x 60 cm

ROZMIARY KOMPLETÓW:
90 × 120 + 40 x 60 cm, 100 × 135 + 40 x 60 cm
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Antyalergiczny komplet dziecięcy COTTON 
(kołderka i poduszka)

Antyalergiczny komplet dziecięcy MIKROFI-
BRA (kołderka i poduszka)

WYPEŁNIENIE:

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

KOLORY:

PRANIE:

PRANIE:

CO GO WYRÓŻNIA:

CO GO WYRÓŻNIA:

syntetyczne wypełnienie DreamFill 

syntetyczne wypełnienie DreamFill 

100% bawełna 

mikrofibra francuska - poliester 
100% 

biel 

biel 

 60°C

 95°C 

dobra jakość w umiarkowanej 
cenie 

możliwość prania w bardzo wyso-
kiej temperaturze  

Kołderka i poduszka COTTON to wyroby syntetyczne 
pokryte tkaniną bawełnianą, wypełnione nowocze-
snym włóknem DreamFill. Zestaw przeznaczony jest 
dla osób szukających klasycznych produktów antyaler-
gicznych pokrytych bawełną, w umiarkowanej cenie.

Kołderka i poduszka MIKROFIBRA to wyroby synte-
tyczne pokryte nowoczesną tkaniną produkowaną 
w mikrotechnologii, posiadającą wspaniałe właści-
wości ułatwiające utrzymanie wyrobu w czystości. 
Mikrofibra jest przyjemna w dotyku i umożliwia pranie 
w temperaturze do 95°C. Zestaw wypełniony jest inno-
wacyjnym włóknem AMZ DreamFill, które gwarantuje 
zdrowy i komfortowy sen.

ROZMIARY KOMPLETÓW:
90 × 120 + 40 x 60 cm, 100 × 135 + 40 x 60 cm

ROZMIARY KOMPLETÓW:
90 × 120 + 40 x 60 cm, 100 × 135 + 40 x 60 cm
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MIKROFIBRA nakładka ochronna 
na materacyk

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

syntetyczne – DreamFill

mikrofibra francuska 100%

biel

95°C

możliwość prania w bardzo wyso-
kiej temperaturze

Higieniczna i praktyczna nakładka ochronna. Bez-
pieczna dla alergików, ułatwia utrzymanie materaca 
lub łóżka dziecięcego w czystości. Wypełniona ma-
teriałem DreamFill z drobnych spiralnie skręconych 
włókien poliestrowych pokrytych silikonem. Pokryta 
mikrofibrą francuską. 

Nakładki na materacyki

PUMA Babies nakładka ochronna na 
materacyk

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

syntetyczne – LuxFill

biobawełna BIOPERCAL

biel

 60°C

biotkanina i ekskluzywne antyaler-
giczne wypełnienie  

Higieniczna i praktyczna nakładka ochronna. Bez-
pieczna dla alergików, ułatwia utrzymanie materaca 
lub łóżka dziecięcego w czystości. Wypełniona mate-
riałem LuxFill z drobnych spiralnie skręconych włókien 
poliestrowych. Pokryta perkalem - tkaniną o wyjątko-
wej miękkości, zgodną ze standardem BIO. 
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OUTLAST BAMBOO nakładka ochronna 
na materacyk

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

syntetyczne – włókno LuxFill

tkanina bawełniana (50%) z dodat-
kiem włókna bambusowego (50%) 
+ włóknina OUTLAST

biel

60°C

termoaktywne włókno OUTLAST 
i dodatek włókna bambusa   

Higieniczna, praktyczna i termoaktywna nakładka 
ochronna. Bezpieczna dla alergików, ułatwia utrzyma-
nie materaca lub łóżka dziecięcego w czystości. Za-
wiera aktywne termicznie włókno OUTLAST. Pokryta 
naturalną tkaniną z włóknami bambusa o prozdrowot-
nych właściwościach. 
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Pozostałe
Inne wyroby antyalergiczne, które poprawiają jakość snu. 

Nakładki

BIOPERCAL nakładka ochronna na materac

OUTLAST BAMBOO nakładka ochronna na 
materac

WYPEŁNIENIE:

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

KOLORY:

PRANIE:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

syntetyczne – LuxFill

syntetyczne – LuxFill

biobawełna BIOPERCAL

tkanina bawełniana (50%) z dodat-
kiem włókna outlast 

biel

biel

 60°C 

 60°C

biotkanina i ekskluzywne 
antyalergiczne wypełnienie  

termoaktywne włókno OUTLAST 
i dodatek włókna bambusa   

Higieniczna i praktyczna nakładka ochronna. Bezpiecz-
na dla alergików, ułatwia utrzymanie materaca lub łóżka 
w czystości. Wypełniona materiałem LuxFill z drobnych 
spiralnie skręconych włókien poliestrowych. Pokryta per-
kalem - tkaniną o wyjątkowej miękkości, zgodną ze stan-
dardem BIO. 

Higieniczna, praktyczna i termoaktywna nakładka ochron-
na. Bezpieczna dla alergików, ułatwia utrzymanie mate-
raca lub łóżka w czystości. Zawiera aktywne termicznie 
włókno OUTLAST. Pokryta naturalną tkaniną z włóknami 
bambusa o prozdrowotnych właściwościach. 
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MIKROFIBRA nakładka ochronna na 
materac

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

KOLORY:

PRANIE:

CO JĄ WYRÓŻNIA:

syntetyczne – DreamFill

mikrofibra francuska 100%

biel

95°C

możliwość prania w bardzo 
wysokiej temperaturze  

Higieniczna i praktyczna nakładka ochronna. Bez-
pieczna dla alergików, ułatwia utrzymanie materaca 
lub łóżka w czystości. Wypełniona materiałem Dream-
Fill z drobnych spiralnie skręconych włókien poliestro-
wych pokrytych silikonem. Pokryta mikrofibrą francu-
ską. 

Wkłady

Wkład do poszewki dekoracyjnej

WYPEŁNIENIE:

POKRYCIE:

PRANIE:

syntetyczne włókno Dreamball 

wytrzymała tkanina 

 60°C

Wkład do poszewki dekoracyjnej. Wypełnienie materia-
łem syntetycznym dobrej jakości i pokrycie wytrzymałą 
tkaniną pozwolą cieszyć się poduszką w dobrej formie 
na długo. 
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