
Kolekcję ROYAL wypełnia polski puch gęsi 100% poddany uszlachetnieniu w procesie EEC.

Extra lekkie, ekskluzywne wypełnienie selekcjonowanym polskim puchem gęsim.

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

Eleganckie opakowanie wielokrotnego użytku.

Klasyczny wzór pikowania.

Jakość. Lekkość. Radość.

Kolekcja ROYAL

 łączy w sobie lekkość szlachetnej, naturalnej bawełny 

z ekskluzywnym, ultra lekkim, Polskim Puchem Gęsim 100% .

O wyjątkowości kolekcji ROYAL decyduje przede wszystkim jej wypełnienie - 

rygorystycznie selekcjonowany, ekskluzywny 100% Puch Gęsi Polskiej. 

To wyjątkowa kategoria surowca. Puch pozyskiwany jest wyłącznie z okolic 

podbrzusza gęsi hodowanych metodami ekologicznymi. 

Cechuje go efektywniejsza (w stosunku do występujących na rynku puchów) 

wyporność i sprężystość, zapewniając wyrobom niespotykaną dotąd miękkość, 

lekkość i wyższy 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.

WYPEŁNIENIE: 100% POLSKI PUCH GĘSI EXPORTOWY , poddany procesowi EEC.

WYPORNOŚĆ: 850 CUIN.
 

Biały Puch Gęsi Polskiej 100% Exportowy
Uszlachetniony w procesie Extreme Eco Cleaning System.
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Mako-bawełna uznawana jest za najlepszy jakościowo gatunek bawełny. 

Uprawiana wyłącznie w Egipcie w dolinie Nilu, której klimat i gleby sprzyjają jej 

wzrostowi. Zbierana ręcznie, co pozwala uniknąć uszkodzeń mechanicznych. 

Dzięki temu uzyskane włókna są długie i miękkie. Dodatkowo nić bawełny 

egipskiej jest wyjątkowo cienka, co umożliwia gęste jej tkanie, a to z kolei wpływa 

na wytrzymałość przędzy.

Wykorzystywana przez nas tkanina, najlepszej jakości batyst, jest miękka, lekka, 

delikatna, z subtelnym połyskiem, a przy tym wyjątkowo trwała.

Jej zastosowanie w kolekcji ROYAL w połączeniu z najdelikatniejszym puchem 

gęsim zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania kołder i poduszek.

SKŁAD TKANINY: super delikatny batyst, 100% mako-bawełna
GRAMATURA: 70g/m  .

NAJDELIKATNIEJSZY INLET BAWEŁNIANY 

MAKOBAWEŁNA EGIPSKA

Tkaninę tworzy najdelikatniejszy batyst - 100% bawełna, o unikalnej o gramaturze 70g/m2.

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

Eleganckie opakowanie wielokrotnego użytku.

Wyroby dostępne są w kolorze białym.

Kolekcję ROYAL wypełnia, ultra lekki, selekcjonowany, exportowy polski puch gęsi 100% 

poddany uszlachetnieniu w procesie EEC.



Opakowania.

Kołdry zostały zapakowane w eleganckie torby 

z usztywnieniem, które poza walorami estetycznymi przede 

wszystkim właściwie zabezpieczają produkt podczas 

przechowywania oraz transportu. Poduszki zapakowane są w 

równie funkcjonalne oddychające saszetki.

NAJDELIKATNIEJSZY INLET BAWEŁNIANY 

MAKO-BAWEŁNA EGIPSKA

Mako-bawełna uznawana jest za najlepszy jakościowo gatunek bawełny. 

Uprawiana wyłącznie w Egipcie w dolinie Nilu, której klimat i gleby sprzyjają jej 

wzrostowi. Zbierana ręcznie, co pozwala uniknąć uszkodzeń mechanicznych. 

Dzięki temu uzyskane włókna są długie i miękkie. Dodatkowo nić bawełny 

egipskiej jest wyjątkowo cienka, co umożliwia gęste jej tkanie, a to z kolei wpływa 

na wytrzymałość przędzy.

Wykorzystywana przez nas tkanina, najlepszej jakości batyst, jest miękka, lekka, 

delikatna, z subtelnym połyskiem, a przy tym wyjątkowo trwała.

Jej zastosowanie w kolekcji ROYAL w połączeniu z najdelikatniejszym puchem 

gęsim zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania kołder i poduszek.



CERTYFIKAT PZH.

Kołdry i poduszki kolekcji ROYAL posiadają 

znak PZH, potwierdzający ich najwyższą 

jakość i czystość, gwarantujące 

bezpieczeństwo użytkowania. 

CERTYFIKAT PZH.

Kołdry i poduszki kolekcji NATURAL OUTLAST posiadają 

certyfikat PZH, potwierdzający ich najwyższą 

jakość i czystość, gwarantujące 

bezpieczeństwo użytkowania. 

O wyjątkowości kolekcji ROYAL decyduje przede wszystkim jej wypełnienie - 

rygorystycznie selekcjonowany, ekskluzywny 100% Puch Gęsi Polskiej. 

To wyjątkowa kategoria surowca. Puch pozyskiwany jest wyłącznie z okolic 

podbrzusza gęsi hodowanych metodami ekologicznymi. 

Cechuje go efektywniejsza (w stosunku do występujących na rynku puchów) 

wyporność i sprężystość, zapewniając wyrobom niespotykaną dotąd miękkość, 

lekkość i wyższy 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% Exportowy
Uszlachetniony w procesie Extreme Eco Cleaning System.
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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 i ciepłe szyte metodą kasetonową (ciepły szew); 

kołdry letnie szyte metodą tradycyjną

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

Rodzaje poduszek: jednokomorowe 

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

Dostępne kolory: biały

Tkanina: super delikatny inlet 100% mako-bawełna, splot batystowy o gramaturze 70g / m2 

Wypełnienie kołder: polski, selekcjonowany, eksportowy puch gęsi 100% poddany procesowi EEC  850 CUIN

Wypełnienie poduszek: polski, selekcjonowany, eksportowy puch gęsi 100% poddany procesowi EEC 850 CUIN

Certyfikaty: PZH

1. Systematycznie wietrzyć.

2. Systematycznie roztrzepać.

3. W przypadku zmoczenia suszyć w suszarce bębnowej

     lub w stanie rozwieszonym w temperaturze otoczenia.
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