


Najwyższej jakości przędza bawełniana o szlachetnym splocie - batyst i włóknina Outlast®. 

Antyalergiczne, ekskluzywne wypełnienie AMZ LuxFill i Outlast®.

Możliwość prania w pralce w temp. do 60 st. C.

Eleganckie opakowanie wielokrotnego użytku. Otulający wzór pikowania.

Termoaktywne włókno stworzone dla kosmonautów przez NASA.

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.

Outlast

Kolekcja stworzona z wykorzystaniem kosmicznej technologii NASA, optymalizuje 

temperaturę ciała podczas snu. Zapewnia niespotykany komfort, a wyroby dopasowują się 

termicznie do naszych aktualnych potrzeb. Tkanina pokryciowa to najwyższej jakości batyst, 

a wypełnienie – doskonałej jakości włóknina Outlast.

WYPEŁNIENIE RODZAJ KOŁDRY ROZMIAR

Producent Kołder i Poduszek, ul. Wiosny Ludów 31, 64-500 Szamotuły, tel/fax: +48 61 29 005, www.amz.com.pl

Outlast

aktywne termicznie

włókno wielokanalikowe,

wysokosprężyste , silikonowane

135x200

155x200

180x200

200x200

200x220

200x240

TKANINA

100% bawełna



CZYM JEST OUTLAST ?®

OUTLAST to zaawansowane technologicznie włókno, pierwotnie stworzone ® 

przez instytut NASA na potrzeby kombinezonów kosmicznych. Na uwagę 

zasługuje jego wyjątkowa cecha pozwalająca optymalizować temperaturę 

organizmu podczas snu. Proces ten odbywa wewnątrz wtopionych w włókno 

mikrokapsułkach, zawierających materiał przemiany fazowej - PCM.

Mikrokapsułki w zależności od potrzeb chłodzą (pochłaniając nadmiar ciepła), 

grzeją (oddając skumulowaną energię) lub pozostają neutralne.

OUTLAST  tworząc korzystny mikroklimat zapobiega przegrzewaniu ®

i poceniu się pod kołdrą. Jak wiemy ciepło i wilgoć stwarzają idealne warunki 

dla rozwoju drobnoustrojów, a dzięki właściwościom włókien OUTLAST  ®

są skutecznie neutralizowane. 

Outlast Technologies, opracowuje i sprzedaje materiały zmiennofazowe 

(PCM) w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, oferując 

mikrokapsułkowane materiały przemiany fazowej, które są wbudowane 

w tkaniny i włókna w celu pochłaniania, przechowywania i uwalniania 

nadmiaru ciepła. Technologia obejmuje tekstylia, tkaniny, włókna i dzianiny 

regulujące temperaturę. Jej produkty znajdują zastosowanie w sportach 

na świeżym powietrzu, pościeli, odzieży i obuwiu, a także w wyposażeniu 

domu, opakowaniach, na rynku militarnym i medycznym. Outlast 

Technologies został wprowadzony do Space Technology Hall of Fame 

w 2005 r.  i uzyskał tytuł Certyfikowanej Technologii Kosmicznej w 2003 r.

(wyroby zawierające 

włókno OUTLAST®

(wyroby tradycyjne)

(wyroby tradycyjne)



CERTYFIKAT PZH.

Kołdry i poduszki OUTLAST posiadają 

znak PZH, potwierdzający ich najwyższą 

jakość i czystość, gwarantujące 

bezpieczeństwo użytkowania. 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PRZĘDZA BAWEŁNIANA O SZLACHETNYM 

SPLOCIE - BATYST.

Batyst to tkanina o bardzo gęstym splocie, utkana z najwyższej 

jakości przędzy bawełnianej. Jest niezwykle miękka dzięki czemu 

kołdry i poduszki z kolekcji OUTLAST są tak „otulające”. Struktura 

tkaniny zapewnia przewiewność i dzięki temu szybkie oddawanie 

wilgoci do otoczenia.

Kolekcja należy do grupy produktów exclusive i charakteryzuje się 

najwyższą jakoscią użytych do produkcji materiałów. Produkty 

zostały wykonane starannie, z dbałością o detale.



ANTYALERGICZNE WYPEŁNIENIE AMZ LUXFILL.

Zbudowane z pojedynczych, cienkościennych, spiralnie 

skręconych włókien poliestrowych. Wielokanalikowa 

konstrukcja włókien czyni wypełnienie lżejszym, bardziej 

wypornym, pozwalając na redukowanie masy wypełnienia 

w kołdrach i poduszkach, a także umożliwiając swobodniejszy 

przepływ powietrza. Pojedyncze włókna pokrywa ochronna 

warstwa silikonu. Poza właściwościami antystatycznymi, 

silikon zapewnia włóknom trwałość i elastyczność. 

mza  LuxFill

CERTYFIKAT OEKO-TEX KLASA I.

Kołdry i poduszki OUTLAST posiadają znak OEKO-TEX, 

potwierdzający ich najwyższą jakość i czystość,

gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania. 



Rodzaje: kołdry pikowane w wersji letniej oraz całorocznej

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

Tkanina: BATYST (100% bawełna) 

Wypełnienie: OUTLAST® - włókno termoaktywne, wysokosprężyste, w postaci płata włókniny

Rodzaje: poduszki jednokomorowe w wersji gładkiej

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

Tkanina: BATYST (100% bawełna) + włóknina Outlast®

Wypełnienie: AMZ LUXFILL - włókno wielokanalikowe, wysokosprężyste, w postaci puszystych kuleczek

Dostępne kolory: biel

Certyfikaty: Oko-Tex , PZHklasy I

1. Systematycznie wietrzyć.

2. Systematycznie roztrzepać.

3. Prać w temperaturze do 60 st.C.

4. Nie prasować, nie chlorować, 

nie bielić, nie czyścić chemicznie.

Zalecenia dotyczące użytkowania:

Konserwacja:

Dane techniczne:

KOŁDRY

PODUSZKI
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