Voordelen in het kort
• De extreme vulkracht van het dons houdt u warm met

weinig gewicht.
•  Hoog vochtopnemend en sterk ademend vermogen zorgt

voor een droog slaapklimaat.
•  Zeer duurzaam met een luxe uitstraling.
•  Extreem zacht en daardoor zeer soepel.

SUPREME

•  Huidvriendelijk en prettig aanvoelend door gladde

vezelstructuur.
• 100% natuurprodukt en biologisch afbreekbaar.
•
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H e t v u l m at e r i a a l

U n i e k e Te v r e d e n h e i d s g a r a n t i e

De op traditionele wijze vervaardigde Supreme is de top op het gebied

De Supreme bestaat uit kleine vakjes welke één voor één gevuld worden

van dekbedden. Dons is een natuurprodukt en kan per gebied en periode

en dus nagevuld kunnen worden. Als u achteraf een te koud dekbed

verschillen in vulkracht. Daarom wordt de dons van de Supreme zorgvuldig

heeft gekocht kan het eenvoudig aangepast worden naar uw wens. Door

geselecteerd uit gebieden waar op dat moment de vulkracht het hoogst is:

deze tevredenheidsgarantie bent u zeker van uw ideale warmte isolatie.

De 100% Allura witte ganzendons.

De opstaande rand zorgt voor de isolerende werking tot aan de buiten-

De tijk

Certificaat

kant van het dekbed.

De tijk van 95%micromodal / 5% zijde heeft de luxe glans van zijde, is
zeer huidvriendelijk en duurzaam en sterk als katoen. Het belangrijkste is
echter het unieke vochtregulerend vermogen er van. In vergelijking met

Onderhoud

een katoenen tijk kan deze tijk 50% meer vocht opnemen. Dit voordeel,
in combinatie met de zachte grip en de grote soepelheid van het materiaal,

• Regelmatig luchten

geeft het meest aangename en het gezondste slaapklimaat.

• Dry-cleaning ( indien nodig)
Wij wensen u veel genoegen met dit kwaliteitsprodukt.

