Vega Sleep

Vega Sleep

De VegaSleep bestaat uit natuurlijke materialen en is 100% plantaardig, circulair en
CO2 neutraal. Aangezien het bestaat uit snel herwinbare plantaardige grondstoffen is het
bijzonder klimaatvriendelijk. De tijk is een zeer soepele katoenbatist die voorzien is van
het GOTS keurmerk.
Waarom de mix van deze materialen?
De natuurlijke Tencelvezel heeft een zeer goede vochtafgifte hetgeen zorgt voor een droog
slaapklimaat. Tencel op zich is geen warmtebron en is daarom verrijkt met kapok die zorgt
voor een behaaglijke warmte. Het volume wordt veroorzaakt door maïsvezel dat ook de
verbinder is tussen de kapok en Tencel, welke gladde vezels zijn. De mix van deze materialen zorgt voor een goede isolatie, maar ook een zeer goede vochtregulatie. Dit alles samen
zorgt ervoor dat je verantwoord slaapt onder een soepel en licht dekbed, dat heerlijk om het
lichaam valt.
Anti-allergeen
Het dekbed is niet alleen 100% plantaardig en comfortabel, maar ook zeer hygiënisch
doordat er hoogwaardige en gladde vezels worden gebruikt. Vanwege het droge slaapklimaat
hebben de bacteriën en schimmels geen kans om zich in dit dekbed te nestelen. Het is
wasbaar op 60°C.
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CO LLECT I E
Kussens
VegaFill Punt

60/70

Kern 100% natuurlijke Maïs bolletjes

700 gram

VegaFill Curve

50/70

Kern 100% natuurlijke Maïs bolletjes

570 gram

VegaLatex Soft

50/70

Kern 100% natural Vita wTalalay latex

70 mm

VegaLatex Medium

50/70

Kern 100% natural Vita Talalay latex

90 mm

VegaLatex Firm

50/70

Kern 100% natural Vita Talalay latex

120 mm

Hoes:
Tijk:

60% Tencel / 25 % Maïs / 15 % kapok
100% biologisch katoen GOTS gecertificeerd

Dekbedden
Het dekbed is leverbaar als vier seizoenen dekbed, maar ook als enkel deel verkrijgbaar in de volgende
afmetingen: 140/220, 200/220, 240/220 en 260/220

Vulling: 60% Tencel / 25 % Maïs / 15 % kapok
Tijk:

100% biologisch katoen GOTS gecertificeerd

