SLEEP PRODUCTS

with Every

Váš spánek nám leží na srdci
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O ORIENTACI
FIRMY NA VYSOKOU
KVALITU A HYGIENU
SVĚDČÍ I NÁSLEDUJÍCÍ
ZNAČKY KVALITY,
KTERÝMI JSOU
OPATŘENY PÉŘOVÉ
LOŽNÍ VÝROBKY.

SPÁNEK JAKO
V HEDVÁBÍ
JE TO KRÁSNÝ POCIT. ZACHUMLAT SE
DO JEMNÉ A HEBKÉ PŘIKRÝVKY, SLADCE
USNOUT A NÁSLEDUJÍCÍHO RÁNA SE
PROBUDIT PLNÝ ČERSTVÝCH SIL.
PŘÍJEMNÝ POCIT, ŽE MI NENÍ
ANI CHLADNO, ANI MOC TEPLO
A CELÉ TĚLO PŘÍJEMNĚ RELAXUJE.

Aby se toto přání mohlo splnit, vyvíjí a šije ﬁrma
BÖHMERWALD již více než sedm desetiletí
přikrývky a polštáře nejvyšší kvality se značkou
„Made in Bayern“. Za využití nejnovějších
technologií a ve spojení s řemeslnou tradicí,
zde vyrábí péřové ložní výrobky, které splňují
i nejvyšší nároky uživatelů.

Nejvyšší kvalita
přímo z Bavorska.
Nabízíme Vám jistotu
v kvalitě i v účinnosti.
Vždy s důvěrou pro Vás.

značka NOMITE označuje výrobky vhodné
pro alergiky na domácí prach. Rychlejší zahřátí
lůžka - optimální odvod vlhkosti. Ochrana
hustou tkaninou povlaku navíc.

DAUNASAN splňuje Evropskou normu pro peří
a prachové peří. Plnící materiál je ošetřen jemným
praním a sušením při teplotě minimálně 100°C.

Osvědčení podle Evropské normy ÖKOTEX
Standard 100, spolehlivá značka záruky
na testování textilie na zdraví škodlivé látky.

für Hausstauballergiker geeignet

...a kvalita je zde hmatatelná

POLŠTÁŘE

Pro Vaši hlavu jen to nejlepší

POHODLNÁ OPORA HLAVY

Přirozený komfort tvoří rozhodující kritérium
spokojenosti při volbě polštáře. Abyste se mohli
při koupi optimálně rozhodnout, jsou naše
polštáře rozděleny do dvou kategorií:
100% HUSÍHO PEŘÍ V JÁDRU POLŠTÁŘE
PRO PODPORU SÍLU A OBJEM.

fest - Opora pevná
TRIO - Kombinace
opory měkké a pevné

polštář

PRO VAŠI HLAVU
JEN TO NEJLEPŠÍ
POLŠTÁŘ TOHO MUSÍ BĚHEM SPÁNKU
HODNĚ VYDRŽET, A PROTO MUSÍ PŘEDSTAVOVAT
SKUTEČNÝ MISTROVSKÝ VÝROBEK. JEDNAK
TOTIŽ VÁHA SPÍCÍHO ČLOVĚKA TLAČÍ NA POLŠTÁŘ
TRVALE, A JEDNAK MUSÍ POLŠTÁŘ POSKYTOVAT
OPTIMÁLNÍ OPORU PRO HLAVU I ZÁDA A MUSÍ
ZABRÁNIT NESPRÁVNÉ POLOZE KRČNÍ PÁTEŘE.

Polštáře pod hlavu existují v různých kvalitách
a s různým množstvím náplně. Všeobecně platí,
že čím vyšší je kvalita náplně, tím vyšší
je komfort spánku.
Zcela mimořádný je náš polštář pod hlavu TRIO.
Je ideální pro každého, kdo miluje luxus měkké
náplně, ale současně se nechce zříci dostatečně
silné opory. Jádro našeho polštáře se skládá
z náplně s vysokým podílem peří a tím zajišťuje
dostatečný objem a oporu. Obě vnější komory
s vysokým podílem prachového peří zajišťují
měkkost a příjemný pocit.

Plněný maďarským prachovým peřím a peřím uloženým
v perkálové tkanině z Mako-bavlny opatřené paspulkou.
Polštář poskytuje pevnou oporu hlavy.
Potah:
Náplň:

polštář

perkálová tkanina ze 100% Mako-bavlny s paspulkou
nové bílé maďarské peří a prachové peří 1.třídy
(85% peří a 15% prachového peří)

Rozměr (cm)

Gramáž

70 x 90

1200 g

50 x 70

650 g

40 x 60

450 g

Rozměr (cm)

Gramáž

70 x 90

800 g + 200 g

50 x 70

500 g + 150 g

40 x 60

325 g + 125 g

trio

Elegantní zhotovení a výborná opora hlavy. Naplněný
mazurským husím prachovým peřím a peřím nejlepší kvality.
Potah:

Povlak je zhotovený z jemného kepru
z Mako-bavlny a má saténové olemování.

fest

jemná perkálová tkanina ze 100% Mako-bavlny
se saténovou paspulkou
Náplň vnitřní: nové bílé mazurské husí peří 1.třídy, 100% peří
Náplň vnější: nové bílé mazurské husí prachové peří a peří 1.třídy
(90% prachové peří a 10% peří)

péřové
přikrývky
PRACHOVÉ PEŘÍ A PEŘÍ
› ZÁZRAK PŘÍRODY
Již po staletí se prachové peří a peří osvědčují
jako téměř ideální náplně přikrývek. Již po staletí
se prachové peří a peří osvědčují jako téměř ideální
náplně přikrývek. Právě prachové peří svými četnými
vzduchovými mezírkami mezi jednotlivými kousky
tvoří perfektní tepelnou izolaci.

Přebírá vlhkost a obratem ji převádí do okolního
vzduchu. Díky tomu zůstává Vaše tělo v suchu
a teple. A čím je peří více a je lépe zpracované,
tím více tepla může v sobě udržet.
A ještě jedno doporučení. Při nákupu péřové
přikrývky dbejte na to, aby se u náplně jednalo
výhradně o originální zboží. Náplň peří
s označením „Klasse 1“ Vám bezpečně zaručí,
že tento materiál pochází výhradně z vodní
drůbeže (husy, kachny) a že si zachovává
nejvyšší čistotu.

... prachové peří - zázrak přírody

Letní přikrývka
Potah:
Náplň:
Zpracování:

jemná perkálová tkanina ze 100% Mako - bavlny s paspulkou
nové bílé maďarské prachové peří a peří 1.třídy
(90% prachové peří a 10% peří)
prošití do čtverců

Rozměr (cm)

Gramáž

Prošev

140 x 200

300 g

8 x 10

140 x 220

380 g

8 x 10

200 x 200

450 g

8 x 10

200 x 220

500 g

10 x 10

Rozměr (cm)

Gramáž

Prošev

140 x 200

630 g

5x7

140 x 220

800 g

5x7

200 x 200

940 g

5x7

200 x 220

1030 g

7x7

Rozměr (cm)

Gramáž

Prošev

140 x 200

900 g

4x6

140 x 220

1130 g

4x6

200 x 200

1330 g

4x6

200 x 220

1470 g

6x6

Rozměr (cm)

Gramáž

Prošev

140 x 200

300 g

3x4

140 x 220

380 g

3x4

200 x 200

450 g

3x4

200 x 220

500 g

4x4

... prachové peří
zázrak přírody
Středně hřejivá přikrývka
Potah:
Náplň:
Zpracování:

jemná perkálová tkanina ze 100% Mako - bavlny s paspulkou
nové bílé maďarské prachové peří a peří 1.třídy
(90% prachové peří a 10% peří)
kazetový prošev s „vnitřními můstky“ o výšce 2,5 cm

HŘEJIVÁ POHODA V PŘIKRÝVKÁCH

Klassic

Každý člověk spí trochu jinak. Způsoby spaní jsou
rozdílné, každý preferuje jinou intenzitu hřejivosti
přikrývky, lidé spí při různé okolní teplotě. Pro lepší
přehled hřejivosti jednotlivých přikrývek jsme proto
vytvořili následující kategorie hřejivosti:

Vysoce hřejivá přikrývka
Potah:
Náplň:

program

Klassic

Klasika mezi péřovými přikrývkami. Náplň pochází z vybraných chovných oblastí a z 90% jí tvoří
prachové peří a z 10% peří. Povlak je ze 100%
bavlny. Výsledkem je příjemné teplo a opravdové
potěšení ze spaní.

LETNÍ přikrývky s lehkou hřejivostí,
vhodné pro letní období

Zpracování:

jemná perkálová tkanina ze 100% Mako - bavlny s paspulkou
nové bílé maďarské prachové peří a peří 1.třídy
(90% prachové peří a 10% peří)
kazetový prošev s „vnitřními můstky“ o výšce 4 cm

STŘEDNĚ HŘEJIVÉ přikrývky se střední hřejivostí,
vhodné do nepříliš chladných místností
VYSOCE HŘEJIVÉ přikrývky s vysokou hřejivostí.
Pod nimi se člověk i při mírně nízkých okolních
teplotách cítí příjemně.
EXTRA HŘEJIVÉ přikrývky s velmi vysokou hřejivostí
určené pro zvláště chladné prostředí.

Extra hřejivá přikrývka
Potah:
Náplň:
Zpracování:

jemná perkálová tkanina ze 100% Mako - bavlny s paspulkou
nové bílé maďarské prachové peří a peří 1.třídy
(90% prachové peří a 10% peří)
kazetový prošev s „vnitřními můstky“ o výšce 8 cm

Letní přikrývka
Potah:
Náplň:
Zpracování:

jemná perkálová tkanina ze 100% Mako - bavlny s paspulkou
nové bílé bavorské husí prachové peří 1.třídy,
100% prachové peří
prošití do čtverců

Rozměr (cm)

Gramáž

Prošev

140 x 200

200 g

10 x 14

140 x 220

250 g

10 x 14

200 x 200

300 g

10 x 14

200 x 220

330 g

14 x 14

Rozměr (cm)

Gramáž

Prošev

140 x 200

430 g

6x8

140 x 220

530 g

6x8

200 x 200

640 g

6x8

200 x 220

700 g

8x8

Rozměr (cm)

Gramáž

Prošev

140 x 200

735 g

5x7

140 x 220

920 g

5x7

200 x 200

1100 g

5x7

200 x 220

1200 g

7x7

Rozměr (cm)

Gramáž

Prošev

140 x 200

1060 g

4x6

140 x 220

1350 g

4x6

200 x 200

1550 g

4x6

200 x 220

1730 g

6x6

... prachové peří
zázrak přírody
Středně hřejivá přikrývka
Potah:
Náplň:
Zpracování:

ZHOTOVENÍ PŘIKRÝVKY

Exquisit

program

Exquisit

Vynikající blahodárný pocit ze spaní. Bílé husí
prachové peří z Bavorska nejlepší kvality pokryté
jemným batistem z Mako-bavlny se saténovou
paspulkou. Vynikající komfort spaní a jedinečná
hřejivost jsou velmi lákavé.

Nezáleží ale jenom na náplni samotné.
Aby se zabránilo přesouvání peří v povlaku,
jsou přikrývky rozděleny na jednotlivé
samostatné malé díly.

jemná perkálová tkanina ze 100% Mako - bavlny s paspulkou
nové bílé bavorské husí prachové peří 1.třídy,
100% prachové peří
kazetový prošev s „vnitřními můstky“ o výšce 2,5 cm

Vysoce hřejivá přikrývka
Potah:
Náplň:
Zpracování:

jemná perkálová tkanina ze 100% Mako - bavlny s paspulkou
nové bílé bavorské husí prachové peří 1.třídy,
100% prachové peří
kazetový prošev s „vnitřními můstky“ o výšce 4 cm

U LETNÍCH PŘIKRÝVEK s malou váhou náplně
jsou tyto díly prošité. Těmito spoji může unikat
přebytečné teplo. Tím se zabrání přílišnému
přehřátí pod takovou přikrývkou.
Jinak je tomu u KAZETOVÝCH PŘIKRÝVEK,
které se vyznačují vyšším objemem náplně.
U nich se používají tak zvané „vnitřní můstky“,
které mohou být vysoké 2 až 8 cm. Tyto můstky
zabraňují vzniku chladných zón a mohou
teplo v lůžku udržet delší dobu.

Extra hřejivá přikrývka
Potah:
Náplň:
Zpracování:

jemná perkálová tkanina ze 100% Mako - bavlny s paspulkou
nové bílé bavorské husí prachové peří 1.třídy,
100% prachové peří
kazetový prošev s „vnitřními můstky“ o výšce 8 cm

