
Delikatny, szlachetny batyst - 100% bawełna, o gramaturze 90g/m2.

Podwyższony poziom termoizolacji - WYSOKI RANT BOCZNY, BUDOWA KASETONOWA.

Możliwość prania w pralce w temp. do 40 st. C.

Eleganckie opakowanie wielokrotnego użytku.

Wyroby dostępne są w kolorze białym oraz kremowym.

Produkty z kolekcji MATERACOWA PRESTIGE dzięki wypełnieniu 

puchem gęsim 100% są lekkie, ciepłe i sprężyste. 

Wyprodukowane w całości z naturalnych surowców i materiałów, 

posiadają zdolności filtracji powietrza przy jednoczesnym 

zachowaniu odpowiedniej temperatury ciała. 

Dodatkowo wchłaniają oraz odprowadzają nadmiar wilgoci 

zapewniając odpowiednie warunki dla snu.

Kolekcję MATERACOWA PRESTIGE wypełnia polski puch gęsi 100% poddany uszlachetnieniu 

w procesie EEC.



DELIKATNY, SZLACHETNY BATYST O GRAMATURZE 90g/m2

Ekskluzywna i delikatna tkanina batystowa utkana z najwyższej jakości 

przędzy. Szlachetna przędza wykonana z najwyższej jakości bawełny 

gwarantuje trwałość i lekkość tkaniny. Utkana tak, aby osiągnąć 

maksymalną delikatność przy niewielkiej gramaturze 90g/m2.

Wyjątkowo lekka, miękka i otulająca tkanina.

Wewnętrzna strona tkaniny posiada dodatkową impregnację, 

zwiększającą jej szczelność oraz stanowiącą barierę dla zanieczyszczeń 

i mikroorganizmów.

Opakowania.

Kołdry zostały zapakowane w eleganckie torby 

z usztywnieniem, które poza walorami estetycznymi właściwie 

zabezpieczają produkt podczas przechowywania oraz transportu. 

Poduszki zapakowane są w równie funkcjonalne 

oddychające saszetki.



BUDOWA KASETONOWA

Produkty z linii MATERACOWA PRESTIGE wykonane są technologii ciepłego 

szwu - budowa kasetonowa - z wysokim rantem bocznym.

Budowa kasetonowa polega na wszyciu dodatkowych listew materiału 

dystansujących punkty pikowania kołdry. Ten zabieg zwiększa wewnętrzną 

przestrzeń w powstałym kasetonie umożliwiając wypełnienie go większą 

ilością puchu podnoszącego poziom termoizolacji, ale przede wszystkim 

niweluje utratę  temperatury na styku pikowania klasycznego. Takie 

rozwiązanie jest istotne dla osób wyjątkowo wrażliwych i poszukujących 

kołder zarówno ultra lekkich jak i ultra ciepłych. 

CIEPŁO .... CIEPLEJ

Budowa oraz wypełnienie produktów większą ilością puchu

zapewnia wyższe właściwości cieplne w przypadku kołder

oraz zwiększoną wysokość w przypadku poduszek.



CERTYFIKAT PZH.

Kołdry kolekcji MATERACOWA  PRESTIGE posiadają certyfikat PZH, 

potwierdzający ich najwyższą jakość i czystość, 

gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania. 

Kolekcja MATERACOWA PRESTIGE wypełniona została najwyższej jakości 

ekskluzywnym 100% Puchem Gęsi Polskiej. To wyjątkowa kategoria 

surowca. Puch pozyskiwany jest wyłącznie z okolic podbrzusza gęsi 

hodowanych metodami ekologicznymi. 100% Puch Gęsi Polskiej cechuje 

się wyjątkową wypornością i sprężystością, zapewniając wyrobom 

miękkość, lekkość i bardzo wysoki poziom termoizolacji.

Ultra oddychająca, miękka tkanina pokryciowa zapewnia doskonałą 

cyrkulację powietrza także wewnątrz kołder i poduszek, utrzymując puch 

w warunkach optymalnych dla zachowania jego właściwości.

Biały Puch Gęsi Polskiej 100% 
Uszlachetniony w procesie Extreme Eco Cleaning System.sh i Glo ooP s- ee  Dti oh wW n -   10yr 0u %xuL



Extreme Eco Cleaning System.

System mający na celu uzdatnienie oraz uszlachetnienie puchu - 

opracowany przez doświadczonych technologów naszej firmy. 

Jakość i czystość uzyskanego wypełnienia są wielokrotnie wyższe, 

niż przewidują obowiązujące normy europejskie. Puch zostaje 

pozbawiony charakterystycznego zapachu, posiada wyższą 

wyporność i wyjątkową miękkość. Lepsze cechy użytkowe 

oraz przedłużona trwałość wyrobu gwarantują pełną satysfakcję 

z użytkowania wyjątkowych produktów AMZ.
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Każda menzurka zawiera 100g  Puchu Gęsiego.

WYPORNOŚĆ PUCHU

Wyporność puchu określana 

jednostką CUIN wzrasta wraz 

z zawartością 

i jakością czystego, 

najdelikatniejszego puchu.



Rodzaje kołder: kołdry całoroczne oraz zimowe szyte metodą materacową - metoda kasetonowa 

(ciepły szew) z wysokim rantem bocznym

Rozmiary kołder: 135x200, 155x200, 180x200, 200x200, 200x220, 220x240

Rodzaje poduszek: jednokomorowe - wysoki rant boczny

Rozmiary poduszek: 40x40, 40x60, 50x60, 50x70, 70x80

Dostępne kolory: biel oraz krem

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

Wypełnienie kołder: polski puch gęsi 100% poddany procesowi EEC 800 CUIN

Wypełnienie poduszek: polski puch gęsi 100% poddany procesowi EEC 800 CUIN

Certyfikaty: PZH

1. Systematycznie wietrzyć.

2. Systematycznie roztrzepać.

3. W przypadku zmoczenia suszyć w suszarce bębnowej

     lub w stanie rozwieszonym w temperaturze otoczenia.


