
Kolekcja ROYAL to:

Wyjątkowo czyste i bezpieczne wypełnienie 
w postaci selekcjonowanego puchu gęsiego 
100% klasy extra.
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Nieziemska lekkość i miękkość wyrobów pozwalająca 
poczuć się jak w niebie.

Najbardziej prestiżowa kolekcja puchowa produkowana
przez polskiego producenta.

Najdelikatniejsza tkanina o gramaturze 
70g/m2 produkowana z egipskiej mako-bawełny.



Polski, selekcjonowany puch gęsi 100%. 
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Wyroby kolekcji ROYAL pokryte są najdelikatniejszym inletem o gramaturze 
70g/m2, szlachetny batystowy splot utkany jest z ekskluzywnej egipskiej 
mako-bawełny*.

Kwintesencją jakości kolekcji ROYAL jest jednak wypełnienie. Występuje 
ono w postaci najdelikatniejszego, selekcjonowanego, polskiego puchu.

Puch jest bardziej wyporny i puszysty, co potwierdza gramatura wyrobów: kołdra 
całoroczna w rozmiarze 155x200 cm posiada tylko 730 g wypełnienia, będąc 
jednocześnie bardzo grubą i ciepłą kołdrą.

Kolekcja ROYAL wypełniona została polskim, rygorystycznie 
selekcjonowanym, eksportowym puchem gęsim 100%. 

To wyjątkowa kategoria surowca. Puch pozyskiwany jest 
wyłącznie z okolic podbrzusza gęsi hodowanych metodami 
ekologicznymi. 

Cechuje go najwyższa (w stosunku do występujących na rynku 
puchów) wyporność i sprężystość, zapewniając wyrobom 
niespotykaną dotąd miękkość i lekkość.

a gdybyśmy powiedzieli Ci że puch 100% 
może być jeszcze lżejszy i delikatniejszy....

*mako-bawełna to bawełna uprawiana wyłącznie w Egipcie. Ciepły i suchy klimat nadaje 
bawełnie takich cech jak: wyjątkowa długość włókien i delikatność. Dzięki czemu można z niej 
utkać wyjątkowo komfortowe, piękne, lekkie i jednocześnie trwałe tkaniny. 



Rodzaje kołder: kołdry całoroczne i ciepłe szyte metodą kasetonową (ciepły szew); 
kołdry letnie szyte metodą tradycyjną
Rozmiary kołder: 135x200, 155x200, 180x200, 200x200, 200x220
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 
Wypełnienie poduszek: polski, selekcjonowany, eksportowy puch gęsi 100% 
poddany procesowi EEC 
Certykaty: PZH
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