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

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 DREAM dzięki wypełnieniu puchem 

gęsim 90% 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 DREAM wypełnia polski puch gęsi 90% poddany uszlachetnieniu w procesie EEC.



DELIKATNY INLET BAWEŁNIANY 

Z DOMIESZKĄ WŁÓKNA BAMBUSOWEGO

WYJĄTKOWA DELIKATNOŚĆ - dodatek włókien bambusowych sprawia, że kołdry 

i poduszki są wyjątkowo miękkie i jedwabiście delikatne.

ZWIĘKSZONA TRWAŁOŚĆ - włókna bambusa są o wiele wytrzymalsze niż bawełna, 

gwarantując wyrobom dłuższą żywotność.

ANTYBAKTERYJNOŚĆ - włókna bambusowe zawierają naturalnie występującą substancję 

bamboo kun, działającą antybakteryjnie, przeciwgrzybicznie, 

aseptycznie oraz antyzapachowo.

CHŁONNOŚĆ - włókna bambusowe są kilka razy bardziej chłonne niż bawełna, zapewniając 

lepszą kontrolę wilgotności podczas snu.

EKOLOGIA - szybki wzrost i naturalne substancje chroniące roślinę przed szkodnikami 

pozwalają na uprawę bambusa bez dodatku nawozów i pestycydów.

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.



CERTYFIKAT PZH.

Kołdry kolekcji DREAM posiadają certyfikat PZH, 

potwierdzający ich najwyższą 

jakość i czystość, gwarantujące 

bezpieczeństwo użytkowania. 

Puch jest najbardziej cenionym surowcem wypełnieniowym na świecie, 

znanym i używanym od tysięcy lat. Pomimo postępu technicznego i coraz 

nowocześniejszych technologii tworzenia włókien syntetycznych, 

przed nami wciąż daleka droga do  uzyskania surowca materiału o izolacji 

termicznej puchu; jego lekkości wpływającej na wagę wyrobów oraz doskonałej 

cyrkulacji powietrza i wchłaniania nadmiaru wilgoci.

Kolekcja DREAM wypełniona została doskonałym Polskim Puchem Gęsim 90% 

(z domieszką 10% delikatnych, miękkich piórek), zapewniając uzyskanie bardzo 

wysokiego współczynnika termoizolacji przy zachowaniu niesamowitej lekkości 

całego produktu. 

Biały Puch Gęsi Polskiej 90% 
Uszlachetniony w procesie Extreme Eco Cleaning System.his  l Go oP o set ei  h DoW we nvi  9s 0ul %cx
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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 oraz ciepłe szyte metodą kasetonową (ciepły szew),

kołdry letnie szyte metodą tradycyjną

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

Rodzaje poduszek: jednokomorowe oraz trzykomorowe

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

Dostępne kolory: biel oraz krem

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

Wypełnienie kołder: polski puch gęsi 90% (+10% miękkie piórka) poddany procesowi EEC 700 CUIN

Wypełnienie poduszek jednokomorowych: polski puch gęsi 90% (+10% miękkie piórka) poddany procesowi EEC 700 CUIN

Wypełnienie poduszek trzykomorowych: komory zewnętrzne - polski puch gęsi 90%, komora wewnętrzna - polski puch gęsi 50%

Certyfikaty: PZH

1. Systematycznie wietrzyć.

2. Systematycznie roztrzepać.

3. W przypadku zmoczenia suszyć w suszarce bębnowej

     lub w stanie rozwieszonym w temperaturze otoczenia.


