
Skład materiału (45,6% bawełny, 30,4% poliakryl, 24% poliestru), pikowany obustronnie antyalergiczną owatą 400g/m2. 
Posiada zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 60°C. 
Właściwości: szczególnie zalecany alergikom, delikatny i miękki, włókna amicoru zabezpieczają przed alergenami blo-
kując ich cykl życia.

Amicor

POKROWCE

Skład materiału (35% wiskoza, 65% poliester z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu) pikowany obustronnie antyalergiczną 
owatą 400g/m2. Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie w temp. do 60°C. 
Właściwości: pielęgnuje skórę, działa nawilżająco i antybakteryjnie, działa regeneracyjnie i nadaje skórze elastyczność, 
wspomaga ukrwienie.

Aloe Vera

Skład materiału (30% wiskoza, 65% poliester z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu, 5 % elastan). Pokrowiec posiada za-
mek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie w temp. do 60°C. Właściwości: pielęgnuje skórę, działa nawilżająco i 
antybakteryjnie, działa regeneracyjnie i nadaje skórze elastyczność, wspomaga ukrwienie.

Aloe Vera Lux



Pokrowiec niepikowany wykonany jest z materiału obiciowego (35 % tencel – wiskoza wysokiej jakości, 57 % poliester, 
8% elastan). Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C , co stanowi 
gwarancję zachowania higieny spania. Właściwości: bardzo dobrze odprowadza wilgoć, zapobiega rozwojowi bakterii i 
roztoczy, posiada doskonałe własności regulacji temperatury, materiał posiada powłokę antystresową, jest gładki i miły 
w dotyku.

Anti-stress

Pokrowiec wykonany z materiału obiciowego (90% bawełna – wysokiej jakości, 10% poliester). Płaty pokrowca przepi-
kowane bawełną 300 g/m2. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 
60°C , co stanowi gwarancję zachowania higieny spania. Właściwości: delikatny i komfortowy w dotyku, posiada bardzo 
dużą żywotność.

Cotton

Pokrowiec wykonany z materiału obiciowego (35% tencel – viskoza wysokiej jakości, 65% poliester). Płaty pokrowca 
przepikowane antyalergiczną owatą 600 g/m2 i materiałem ze 100% bawełny. Bok posiada siatkę wentylacyjną. Zastoso-
wanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C , co stanowi gwarancję zacho-
wania higieny spania. Pokrowce dostępne są wymiarach 140x200 i 160x200. Właściwości: bardzo dobrze odprowadza 
wilgoć, zapobiega rozwojowi bakterii i roztoczy, posiada doskonałe własności regulacji temperatury, jest gładki i miły w 
dotyku.

Glamour

Pokrowiec niepikowany wykonany jest z materiału obiciowego składającego (35 % tencel – wiskoza wysokiej jakości, 58 
% poliester, 7 % elastan). Pokrowiec posiada jony srebra. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie po-
krowca i wypranie go w temp. do 60°C , co stanowi gwarancję zachowania higieny spania. Właściwości: bardzo dobrze 
odprowadza wilgoć, posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, posiada doskonałe własności regulacji tempe-
ratury, jest gładki i miły w dotyku.

Impuls



Skład materiału (9% jedwab, 13% poliester, 78% viskoza), pikowany obustronnie antyalergiczną owatą 400g/m2. Pokro-
wiec posiada zamek rozdzielczy i można czyścić tylko chemicznie.
Właściwości: jest bardzo miły dla skóry, wyrównuje różnice temperatur - działanie chłodzące latem a dające ciepło 
podczas chłodniejszej pory roku, posiada wysoką wchłanialność wilgoci - wchłonięcie wilgoci w postaci pary wodnej do 
30% jego ciężaru nie daje uczucia wilgotności. Posiada on największą wytrzymałość ze wszystkich włókien naturalnych, 
nie elektryzuje się. Jest dobrze tolerowany przez skórę, także w przypadku osób wrażliwych.

Jedwab

Skład materiału (74% poliester, 24 % viskoza wysokiej jakości, 1% kaszmir, 1 % elastan), pokrowiec niepikowany. Zasto-
sowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 60°C. Właściwości: pokrowiec bardzo 
dobrze odprowadza wilgoć, równomierna struktura włókna utrudnia brudzenie, miły w dotyku, posiada własności 
bakteriobójcze.

Kaszmir

Skład materiału (35% Tencel viskoza wysokiej jakości, 65% poliester) pikowany obustronnie antyalergiczną owatą 600g/
m2. Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie w temp. do 60°C.
Właściwości: nadzwyczaj gładkie włókno bez dodatków chemikaliów, bardzo szybkie odprowadzanie wilgoci, nie po-
drażnia skóry, zapobiega rozwojowi bakterii i roztoczy, posiada doskonałe własności regulacji temperatury.

Mellow

Skład materiału (100 % poliester). Pokrowiec przepikowany dzianiną Wellington OUTLAST® oraz owatą 120g/m2. 
Pokrowiec posiada siatkę wentylacyjną. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w 
temp. do 40°C. Właściwości: przyczynia się do utrzymania osobistego komfortu, bardzo dobrze odprowadza wilgoć, 
przejmuje nadmiar wytworzonego ciepła i oddaje go w razie potrzeby na powrót do organizmu. W pokrowcu zastoso-
wano Technologię Outlast® opracowaną pierwotnie dla NASA w celu ochrony astronautów przed wahaniami temperatu-
ry.

Outlast®



Skład materiału (35% Tencel viskoza wysokiej jakości, 65% poliester), pikowany obustronnie antyalergiczną owatą 400g/
m2. Materiał nasączony jonami srebra. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w 
temp. do 60°C. 
Właściwości: znacznie lepsze odprowadzanie wilgoci niż tradycyjna bawełna, równomierna struktura włókna utrudnia 
brudzenie, srebrna nić rozładowuje nagromadzone ładunki elektrostatyczne, posiada własności bakteriobójcze.

Silver Active

Skład materiału (35% Tencel viskoza wysokiej jakości, 65% poliester), pikowany obustronnie antyalergiczną owatą 600g/
m2. Materiał nasączony jonami srebra. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w 
temp. do 60°C. 
Właściwości: znacznie lepsze odprowadzanie wilgoci niż tradycyjna bawełna, równomierna struktura włókna utrudnia 
brudzenie, srebrna nić rozładowuje nagromadzone ładunki elektrostatyczne, posiada własności bakteriobójcze.

Silver Active 600

Skład materiału (100% poliester) pikowany obustronnie antyalergiczną owatą 400g/m2. Materiał nasączony jonami sre-
bra. Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie w temp. do 60°C. 
Właściwości: znacznie lepsze odprowadzanie wilgoci niż tradycyjna bawełna, równomierna struktura włókna utrudnia 
brudzenie, srebrna nić rozładowuje nagromadzone ładunki elektrostatyczne, posiada własności bakteriobójcze.

Silver Black

Skład surowcowy: 35 % wiskoza tencel, 58 % poliester, 7 % elastan. Pokrowiec Silver Lux niepikowany posiada zamek 
rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 60°C.
Właściwości: znacznie lepsze odprowadzanie wilgoci niż tradycyjna bawełna, równomierna struktura włókna utrudnia 
brudzenie, a poprzez zastosowane jony srebra pokrowiec posiada własności antygrzybiczne i antybakteryjne.

Silver Lux



Skład materiału (35% wiskoza, 65% poliester, włókno sojowe) pikowany obustronnie antyalergiczną owatą 400g/m2. 
Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie w temp. do 60°C.
Właściwości: bardzo trwałe i odporne włókna, posiada właściwości antybakteryjne, włókno sojowe pozyskiwane z wy-
tłoczonych ziaren soi.

Soya

Skład materiału (35% bawełna, 65% poliester) pikowany obustronnie antyalergiczną owatą 600g/m2. W przypadku 
Spa&Thermo npik skład materiału to 35% bawełna, 61% poliester, 4 % elastan. Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy 
umożliwiający zdjęcie i wypranie w temp. do 60°C.
Właściwości: bardzo miły dla skóry i dobrze układający się, pochłania oraz oddaje ciepło zależnie od temperatury ze-
wnętrznej - działanie chłodzące latem a dający ciepło podczas chłodniejszej pory roku, dzięki własnością termoregula-
cyjnym przeciwdziała gromadzeniu się bakterii, ma właściwości antystatyczne.

Spa&Thermo

Skład surowcowy: 35 % bawełna, 61 % poliester, 4 % elastan. 
Właściwości: bardzo miły dla skóry i dobrze układający się, pochłania oraz oddaje ciepło zależnie od temperatury ze-
wnętrznej - działanie chłodzące latem a dający ciepło podczas chłodniejszej pory roku, dzięki własnością termoregula-
cyjnym przeciwdziała gromadzeniu się bakterii, ma właściwości antystatyczne, jest dobrze tolerowany przez skórę także 
dla osób wrażliwych. Idealnie komponuje się z materacami z wkładem termoelastycznym.

Spa&Thermo npik

Skład materiału (35% Tencel viskoza wysokiej jakości, 65% poliester). Pokrowiec Tencel pikowany obustronnie antyaler-
giczną owatą 400g/m2. Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie w temp. do 60°C. 
Właściwości: nadzwyczaj gładkie włókno bez dodatków chemikaliów, bardzo szybkie odprowadzanie wilgoci, nie po-
drażnia skóry, zapobiega rozwojowi bakterii i roztoczy, posiada doskonałe własności regulacji temperatury.

Tencel



Skład materiału (35% Tencel viskoza wysokiej jakości, 65% poliester). Pokrowiec Tencel pikowany obustronnie antyaler-
giczną owatą 200g/m2. Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie w temp. do 60°C. Po-
krowiec pikowany w kwadraty 20x20cm. Właściwości: nadzwyczaj gładkie włókno bez dodatków chemikaliów, bardzo 
szybkie odprowadzanie wilgoci, nie podrażnia skóry, zapobiega rozwojowi bakterii i roztoczy, posiada doskonałe wła-
sności regulacji temperatury.

Tencel Caro

Skład surowcowy: 35 % wiskoza tencel, 58 % poliester, 7 % elastan. Pokrowiec Tencel Lux niepikowany posiada zamek 
rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie w temp. do 60°C.
Właściwości: nadzwyczaj gładkie włókno bez dodatków chemikaliów, bardzo szybkie odprowadzanie wilgoci, nie po-
drażnia skóry, zapobiega rozwojowi bakterii i roztoczy, posiada doskonałe własności regulacji temperatury, jest gładki i 
miły w dotyku.

Tencel Lux

Skład materiału antyalergicznego (68% poliester, 32% poliamid) pikowany obustronnie antyalergiczną owatą 400g/m2. 
Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie w temp. do 40°C.
Właściwości: szybko i równomiernie rozprowadza wilgoć w górnej części pokrowca, włókna klimatyzujące zapobiegają 
poceniu się, działa antybakteryjnie.

Ultraphil


