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Poduszki i kołdry Pure Eco
W naszej kolekcji produktów na wynajem już od jakiegoś czasu znajduje się linia Pure Eco;  
są to ekologiczne produkty o doskonałej jakości. Kolekcja ta ma dwa certyfikaty, dzięki 
którym naprawdę się wyróżnia. Kołdry i poduszki te mogą Państwo także kupić, w ten 
sposób wspólnie czynimy krok w kierunku przedsiębiorczości przyjaznej środowisku.

Swoją objętość, sprężystość i właściwości anty-alergiczne produkty te zawdzięczają 
wypełnieniu PET z recyklingu. Poszycie wykonano z miękkiej, czystej w 100% biologicznej 
bawełny z certyfikatem Fairtrade, która spełnia surowe wymogi Global Organic Textile 
Standard ( GOTS ) Uczciwie, naturalnie i czysto! Dzięki połączeniu bawełny biologicznej/z 
certyfikatem Fairtrade z wypełnieniem PET z recyklingu uwzględnia się ekologię i kwestie 
społeczne, a także stabilność działalności małych producentów.

Poduszka
Poduszka 60/70 Pure Eco waży 700 gram.  
Można ją prać w temperaturze do 60ºC i suszyć 
w niskiej temperaturze w suszarce. 

Artykuł Wymiary Cena za

Poduszka Pure Eco 60/70 cm 20,95 €*

*   Minimalna wielkość zamówienia to 10 
sztuk. Wszystkie ceny podano za sztukę i 
bez VAT. W przypadku zamówienia poniżej  
250,00 € pokrywają Państwo koszt dostawy 
w wysokości 15,00 €.

Od butelki do wypełnienia
Wypełnienie PET z recyklingu (rPET) powstaje z plastikowych butelek i innych odpadów opakowaniowych. Podczas 
unikalnego procesu odpady są dokładnie sortowane i myte. Po ich zmieleniu powstają miękkie, elastyczne płatki. 
Jest to materiał przyjazny dla środowiska, który stanowi podstawę wszelkiego rodzaju nowych produktów, jak np. 
wypełnienia naszych kołder i poduszek. Korzystanie z rPET pozwala na zmniejszenie śladu CO i ilości odpadów.  
Zapewnia beztroski, spokojny i dobry sen.

Kołdra
Kołdra Pure Eco ma wypełnienie o wadze 400 
gr/m2 i  trapezowe pikowanie. Można ją prać w 
temperaturze do 60°C i suszyć w niskiej  
temperaturze w suszarce.
 

Artykuł Wymiary Cena za

Kołdra Pure Eco 140/200 cm 49,95 €*

140/220 cm 55,95 €*

160/200 cm 58,75 €*

180/220 cm 73,95 €*

200/200 cm 73,50 €*

200/220 cm 82,95 €*

240/200 cm 86,50 €*

240/220 cm 89,95 €*

260/200 cm 93,50 €*

260/220 cm 97,95 €*


