
polštář 
70 × 90 cm

990 Kč
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Výzkumy prokázaly, že průměrný člověk během spaní vyprodukuje 
0,5 - 1 litr potu. Bavlna je přírodní, prodyšná a výborně savá tkanina, 
která vlhkost pohlcuje, aniž by dráždila vaši pokožku. Je vhodná také pro 
populaci trpící ekzémy, vyrážkami a jinými kožními problémy. 

Výplň polštáře tvoří směs PES kuliček a PUR tyčinek. Díky této směsi 
se polštář přirozeně natvaruje dle vašich potřeb. 

Aby Vám polštář sloužil dlouhá léta, je zhotoven ze dvou samostatných 
částí.

1. Vnější vak - snímatelný vnější vak můžete prát samostatně bez 
vnitřního vaku s náplní. Zbavíte se tak povrchových nečistot a bakterií, 
způsobené pocením, několikanásobně tak prodloužíte životnost náplně.

2. Vnitřní vak - je také pratelný na 60° C, avšak není třeba jej prát tak 
často jako vnější vak. Díky zipu na vnitřním vaku můžete snadno náplň 
regulovat, po několika letech jednoduše dosypávat či vyměnit úplně. 

Materiál:	 100%	Bavlna
Provedení:	 Vnitřní	vak	+	ZIP
	 Vnější	vak	+	ZIP
Výplň:	 50%	polyesterové	kuličky
	 50%	polyuretanové	tyčinky
Rozměr:	 90	×	70	cm

Prací	symboly:	 60°

		Pro	uživatele	s	citlivou	pokožkou

		 Vhodné	i	pro	alergiky	
		Možnost	regulace	množství	náplně

			 Ideální	dárek

		Materiály	špičkové	kvality

		Český	výrobce	
	 s	25letou	tradicí
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přikrývka
135 × 200 cm

1 690 Kč
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Výzkumy prokázaly, že průměrný člověk během spaní vyprodukuje 
0,5 - 1 litr potu. Bavlna je přírodní, prodyšná a výborně savá tkanina, 
která vlhkost pohlcuje, aniž by dráždila vaši pokožku. Je vhodná také pro 
populaci trpící ekzémy, vyrážkami a jinými kožními problémy. 

Výplň přikrývky tvoří značkové polyesterové duté vlákno FillWell® 
Dreamfill. Je typické nízkou hmotností a perfektní výhřevností. Náplň 
přikrývky je 350 g/m2 což odpovídá celoroční až vysoce hřejivé přikrývce. 
Ideální je tedy pro období podzim, zima a jaro. 

Design Love byl navržen s vysokou pečlivostí dle nejnovějších trendů. 
Byl kladen důraz na  každý detail. Prošití je navrženo pro dosažení 
požadovaného objemu, kvůli snadnějšímu povlékání a přizovenému 
kopírování ležícího těla. 

Hřejivost:	 	
Materiál:	 100%	Bavlna
Výplň:	 100%	PES	dutá	vlákna	
	 FillWell®	Dreamfill	s	nízkou		
	 hmotností	a	vynikající	hřejivostí
Rozměry:		 135	×	200	cm,	200	×	220	cm

Symboly:	 60°

	 	 Celoroční	až	zimní	výhřevnost
		 Pro	uživatele	s	citlivou	pokožkou
		 Vhodné	i	pro	alergiky	
			 Ideální	dárek
		Materiály	špičkové	kvality
		Český	výrobce	

	 s	25letou	tradicí
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