
Wypełnienie AMZ DreamFill oraz DreamBall 
opracowane przez technologów AMZ, gwarantuje trwałość 
pierwotnych właściwości kołdry: lekkość i sprężystość.

Wyjątkowy dynamiczny charakter kolekcji podkreślają 
wyraziste etykiety i walizka.

Antyalergiczna mikrobra z dodatkiem włókien węglowych 
wykazuje działanie antystresowe.

Mikrobra to nowoczesna tkanina o wyjątkowych właściwościach. 
Uzyskuje je dzięki „mikro” grubości włókien użytych do jej produkcji. 
Takie włókno jest 10-15 razy cieńsze od jedwabiu. Dzięki temu Mikrobrę 
charakteryzuje miękkość i delikatność tkaniny przy zachowaniu 
wyjątkowej trwałości. Mikrobra to tkanina oddychająca, doskonale 
ltruje powietrze, nie pozwalając na przegrzanie organizmu. 
Jednocześnie posiada zdolność odprowadzania nadmiaru wilgoci do 
atmosfery.

Włókna węglowe dobroczynnie wpływają na cały nasz 
organizm. W ciągu dnia ludzkie ciało kumuluje ładunki 
elektryczne pochodzące z otaczającego nas świata, co 
w konsekwencji wywołuje stres oraz wzrost napięcia 
mięśniowego. Włókna węglowe absorbują i uwalniają 
ładunki elektryczne nagromadzone na ludzkim ciele. 
Umysł oraz ciało uspokajają się, sen staje się głębszy 
i bardziej efektywny dodając nam sił 
i energii na nowy dzień.

relaksujące właściwości włókien węglowych



Wypełnienie kołder 

AMZ DreamFill to włókno specjalnie opracowane przez technologów 
AMZ. Odpowiednio dobrana długość oraz grubość wydrążonych, 
ka rb i kowanych  włók ien  po l ie s t rowych  zapewn ia  lekkość 
oraz sprężystość. Włókna dodatkowo zostały spiralnie skręcone 
oraz pokryte silikonem dzięki czemu są bardziej puszyste oraz dłużej 
zachowują swój pierwotny kształt. Włókno posiada bardzo dobry 
współczynnik termoizolacji zapewniając ciepło przy zachowaniu niskiej 
wagi wyrobu. Natomiast optymalna cyrkulacja powietrza pozwala ciału 
oddychać i optymalizować temperaturę podczas snu. Kołdry 
w y p e ł n i o n e  s ą  w ł ó k n i n ą  w  p o s t a c i  j e d n o l i t e g o  p ł a t a .
Kołdry zostały przepikowane na całej powierzchni, dzięki czemu 
wypełnienie pozostanie zawsze na swoim miejscu zapewniając 
równomierne właściwości izolacyjne. Poduszki dostępne są w wersji 

AMZ DreamFill

Wypełnienie poduszek 

AMZ DreamFill to kuleczki wytworzone ze specjalnie wyselekcjonowanych włókien 
poliestrowych. Pokryte zostały silikonem oraz mechanicznie skręcone, dla zapewnienia 
najlepszej wyporności oraz sprężystości. Otrzymane wypełnienie posiada zbliżone właściwości 
do puchu naturalnego. Gwarantujące komfort oraz prawidłowe podparcie głowy oraz szyjnego 
odcinka kręgosłupa. Włókna posiadają kanaliki redukujące wagę wyrobu oraz umożliwiające 
odpowiednią cyrkulację powietrza. Włókna są bezpieczne dla alergików oraz szybkoschnące 
ułatwiając utrzymanie higieny.

 Poduszki zapakowane są w równie funkcjonalne i gustowne saszetki.

Kołdry zostały zapakowane 
w praktyczne i wytrzymałe torby, 
które poza walorami estetycznymi 
przede wszystkim zabezpieczają 
produkt podczas przechowywania 
i transportu.

AMZ DreamBall



Dane techniczne:

Rodzaje kołder: kołdry pikowane w wersji letniej, wiosennej, całorocznej, ciepłej, 
4 pory roku oraz DUO
Rozmiary kołder: 135x200, 155x200, 180x200, 200x220
Rodzaje poduszek: poduszki jednokomorowe w wersji pikowanej
Rozmiary poduszek: 40x40, 40x60, 50x60, 50x70, 70x80
Dostępne kolory: biel w delikatną szarą kratkę
Tkanina: mikrobra, 99,4% poliester, 0,6 włókno węglowe
Wypełnienie kołder: AMZ DreamFill włókno typu Hollow, wysokosprężyste, 
silikonowane, spiralnie skręcone w postaci włókniny
Wypełnienie poduszek: AMZ DreamBall włókno typu Hollow, 
wysokosprężyste, silikonowane, spiralnie skręcone 
w postaci puchu syntetycznego
Certykaty: Oeko-Tex

 Poduszki zapakowane są w równie funkcjonalne i gustowne saszetki.

Kołdry zostały zapakowane w praktyczne i wytrzymałe torby, 
które przede wszystkim, poza walorami estetycznymi,  

zabezpieczają produkt podczas przechowywania i transportu.

Zalecenia dotyczące użytkowania: 

Systematycznie wietrzyć i codziennie strzepnąć, prać w temp. do 60 st. C, suszyć w suszarce bębnowej 
lub w stanie rozwieszonym w temperaturze otoczenia, nie prasować, nie chlorować, nie bielić, nie czyścić 
chemicznie.


