
Przyjemna w dotyku, antyalergiczna - mikrofibra francuska.

Antyalergiczne, dedykowane osobom z alergiami, wypełnienie AMZ DreamFill.

Możliwość prania w pralce w temp. do 95 st. C.

Opakowanie wielokrotnego użytku.

Outlast

Opakowania.

Kołdry zostały zapakowane w  torby, 

które właściwie zabezpieczają produkt 

podczas przechowywania oraz transportu. 

Poduszki zapakowane są w równie funkcjonalne, 

oddychające saszetki.

ultra czystość



ANTYALERGICZNE WYPEŁNIENIE AMZ DREAMFILL.

AMZ DreamFill to włókno opracowane przez technologów AMZ. 

Odpowiednio dobrana długość oraz grubość wydrążonych, 

karbikowanych włókien poliestrowych zapewnia lekkość 

oraz sprężystość. Włókna dodatkowo zostały spiralnie skręcone 

oraz pokryte silikonem, dzięki czemu są bardziej puszyste oraz 

dłużej zachowują swój pierwotny kształt. Posiadają także bardzo 

dobry współczynnik termoizolacji zapewniający zarówno ciepło 

(przy zachowaniu niskiej wagi wyrobu), jak i cyrkulację powietrza na 

poziomie pozwalającym ciału oddychać i optymalizować 

temperaturę podczas snu. Kołdry wypełniona włóknina w postaci 

jednolitego płata (AMZ DreamFill), natomiast poduszki wypełniają 

miękkie i puszyste kuleczki (AMZ DreamBall).

CERTYFIKAT PZH.

Kołdry i poduszki MIKROFIBRA

posiadają znak PZH, potwierdzający 

ich najwyższą jakość i czystość, 

gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania. 
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MIKROFIBRA 

Mikrofibra to nowoczesna tkanina o wyjątkowych właściwościach. 

Mikrowłókna użyte do jej produkcji są 10-15 razy cieńsze od włókien jedwabiu. 

Mikrofibra charakteryzuje się wyjątkową miękkością, delikatnością 

i mięsistością, a wierzch tkaniny pokrywa miły w dotyku meszek utrzymujący 

wyroby zawsze we właściwym miejscu w poszewce. Mikrofibra to tkanina 

oddychająca. Doskonale filtruje powietrze, nie pozwalając na przegrzanie 

organizmu, jednocześnie posiada odpowiednią zdolność odprowadzania 

nadmiaru wilgoci do atmosfery. Mikrowłókna tkaniny splecione są ze sobą 

bardzo gęsto uniemożliwiając tym samym dostawanie się do wnętrza wyrobu 

roztoczy oraz innych mikroorganizmów - zwiększając tym samym jej 

właściwości antyalergiczne. Możliwość prania wyrobów w temperaturze 

do 95 st. C pozwala utrzymać kołdry i poduszki na maksymalnym poziomie 

czystości.

CERTYFIKAT OEKO-TEX KLASA I.

Kołdry i poduszki  MIKROFIBRA posiadają znak OEKO-TEX, 

potwierdzający ich najwyższą jakość i czystość,

gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania. 



Rodzaje kołder: kołdry pikowane w wersji Super Summer, letniej, wiosennej, całorocznej, ciepłej, 4 Pory Roku oraz DUO,

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

Rodzaje poduszek: poduszki pikowane, poduszki pikowane+

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

Tkanina: Mikrofibra Francuska - 100% mikrowłókno poliestrowe

Wypełnienie kołder: antyalergiczne włókno AMZ DreamFill w postaci wysokosprężystej włókniny

Wypełnienie poduszek: antyalergiczne włókno AMZ DreamBall w postaci puchatych kuleczek

Dostępne kolory: biel, krem, róż

Certyfikaty: Oeko-Tex , PZHklasy I

1. Systematycznie wietrzyć.

2. Systematycznie roztrzepać.

3. Prać w temperaturze do 95 st.C.

4. Nie prasować, nie chlorować, 

nie bielić, nie czyścić chemicznie.

Zalecenia dotyczące użytkowania:

Konserwacja:

Dane techniczne:


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

