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polštář USNU

CLASSIC 70x90

§ provedení povlaku ZIP - možnost regulace výplně

§ povrch 100 % polyester -  sametově jemné 

 broušené provedení s vysokou hustotou a odolností látky

§ antialergické provedení

§ výplň povlaku - 100% značková polyesterová vlákna HCS

§ výplň polštáře - 100% značková polyesterová vlákna HCS

§ tvarová stálost

§ váha výplně: 900 g

§ dokonalá údržba - praní do 90°C

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100

Komfortní polštář USNU Classic je ideální variantou 

pro celoroční užití. Poskytne Vám zvýšenou 

prodyšnost a postará se o odvod přebytečné 

vlhkosti. Jeho předností je možnost praní až na 

90°C.  T ím z ískáte  maximální  hyg ienické 

a antialergické vlastnosti. Povlak polštáře má 

kvalitní prošití, které podporuje jeho tvarovou 

stálost. Navíc je vybaven praktickým ZIPEM, abyste 

si mohli regulovat náplň dle vlastních potřeb 

a pohodlí. 
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polštář USNU
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§ provedení povlaku ZIP - možnost regulace výplně

§ povrch 100 % polyester -  sametově jemné 

 broušené provedení s vysokou hustotou a odolností látky

§ antialergické provedení

§ výplň povlaku - 100% značková polyesterová vlákna HCS

§ výplň polštáře - 100% značková polyesterová vlákna HCS

§ tvarová stálost

§ váha výplně: 900 g

§ dokonalá údržba - praní do 90°C

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100

Komfortní polštář USNU Classic je ideální variantou 

pro celoroční užití. Poskytne Vám zvýšenou 

prodyšnost a postará se o odvod přebytečné 

vlhkosti. Jeho předností je možnost praní až na 

90°C.  T ím z ískáte  maximální  hyg ienické 

a antialergické vlastnosti. Povlak polštáře má 

kvalitní prošití, které podporuje jeho tvarovou 

stálost. Navíc je vybaven praktickým ZIPEM, abyste 

si mohli regulovat náplň dle vlastních potřeb 

a pohodlí. 
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polštář USNU

SILVER DRY 70x90

Luxusní polštář USNU Silver DRY je vhodný pro 

uživatele se zvýšenou potivostí, kteří ocení 

maximální odvod vlhkosti a upřednostní nižší 

hřejivost. Konečně už žádné mokré polštáře i za 

horkých letních nocí. Další předností je obsah iontů 

stříbra v látce zajišťující dlouhodobé antibakteriální 

a antiseptické účinky. Povlak polštáře má kvalitní 

prošití, které podporuje jeho tvarovou stálost. 

Navíc je vybaven praktickým ZIPEM. Povlak tak 

můžete samostatně vyprat a regulovat náplň dle 

vlastního pohodlí. 

§ zvýšený odvod vlhkosti (potu) a cool efekt

§ výplň povlaku - vlákna Cyrrus

§ povrch 100 % bavlna batist - vysoká odolnost - 

 hustota tkaniny, podpora odvodu vlhkosti

§ provedení látky Silver s úpravou s ionty stříbra - 

 antialergické a antibakteriální provedení

§ regulace množství výplně

§ dlouhodobá tvarová stálost - pružnost výplně

§ výplň polštáře - kombinace polyesterových vláken HCS 70% 

 a polyuretanových tyčinek 30%

§ váha výplně: 900 g

§ snadná údržba - praní do 60°C

 (jen povlak nebo celý polštář)

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100

USNU
premium

Výplň polštářů USNU Silver DRY a USNU Silver Medium 
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polštář USNU

SILVER DRY 70x90

Luxusní polštář USNU Silver DRY je vhodný pro 

uživatele se zvýšenou potivostí, kteří ocení 

maximální odvod vlhkosti a upřednostní nižší 
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Navíc je vybaven praktickým ZIPEM. Povlak tak 

můžete samostatně vyprat a regulovat náplň dle 

vlastního pohodlí. 

§ zvýšený odvod vlhkosti (potu) a cool efekt

§ výplň povlaku - vlákna Cyrrus

§ povrch 100 % bavlna batist - vysoká odolnost - 

 hustota tkaniny, podpora odvodu vlhkosti

§ provedení látky Silver s úpravou s ionty stříbra - 

 antialergické a antibakteriální provedení

§ regulace množství výplně

§ dlouhodobá tvarová stálost - pružnost výplně

§ výplň polštáře - kombinace polyesterových vláken HCS 70% 
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USNU
premium

Výplň polštářů USNU Silver DRY a USNU Silver Medium 
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polštář USNU

SILVER MEDIUM
70x90

Luxusní polštář USNU Silver medium je nejlepší 

variantou pro celoroční užití. Oceníte na něm 

nejvyšší kvalitu použitých materiálů, vysokou 

hygienu, antialergické a antibakteriální provedení. 

Velmi dobře dokáže odvést přebytečnou vlhkost. 

Další předností je obsah iontů stříbra v látce 

zajišťující dlouhodobé antibakteriální a anti-

septické účinky. Výplň povlaku poskytuje výborný 

odvod vlhkosti a navodí Vám příjemný tepelný 

komfort. Polštář disponuje kvalitním prošitím, 

které podporuje jeho tvarovou stálost. Navíc je 

vybaven praktickým ZIPEM. Povlak tak můžete 

samostatně vyprat a regulovat náplň dle vlastního 

pohodlí.

§ povrch 100 % bavlna batist - vysoká odolnost - hustota 

 tkaniny, podpora odvodu vlhkosti

§ provedení látky Silver s úpravou s ionty stříbra - 

 antialergické a antibakteriální provedení

§ výplň povlaku - 100% značková polyesterová vlákna HCS

§ výplň polštáře - kombinace polyesterových vláken HCS 70% 

 a polyuretanových tyčinek 30%

§ dlouhodobá tvarová stálost - pružnost výplně

§ vzdušný, lehký, výhřevný a tvarově stálý - použití materiálů  

 nejvyšší kvality

§ váha výplně: 900 g

§ regulace množství výplně (obrázek s výplní polštáře viz str 5)

§ snadná údržba - praní do 60°C 

§ možnost samostatného praní jen povlaku nebo celého 

 polštáře

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100

USNU
premium

§ zvýšený odvod vlhkosti (potu), komfortní lehkost a nižší 

 výhřevnost

§ povrch 100 % polyester -  sametově jemné broušené 

 provedení s vysokou hustotou a odolností látky

§ antialergické provedení

§ výplň přikrývky - 100% značkové osmidutinkové vlákno HCS

§ příjemná, prodyšná a hebká na omak

§ váha výplně: 540 g

§ dokonalá údržba - praní do 90°C

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100

přikrývka USNU

CLASSIC DRY
135x200

Komfortní přikrývka USNU Classic DRY poskytuje nižší 

hřejivost, a proto ji oceníte především v letním období. 

Její předností je možnost praní až na 90°C. Tím získáte 

maximální hygienické a antialergické vlastnosti. Výplň 

přikrývky se postará o příjemné teplo a zároveň 

o výtečný odvod vlhkosti. Konečně se můžete těšit na 

horké letní noci bez pocení. Přikrývka má kvalitní 

prošití udržující tvarovou stálost výplně a tepelně 

stabilní prostředí po celé ploše.
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polštář USNU

SILVER MEDIUM
70x90

Luxusní polštář USNU Silver medium je nejlepší 

variantou pro celoroční užití. Oceníte na něm 

nejvyšší kvalitu použitých materiálů, vysokou 

hygienu, antialergické a antibakteriální provedení. 
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samostatně vyprat a regulovat náplň dle vlastního 

pohodlí.

§ povrch 100 % bavlna batist - vysoká odolnost - hustota 

 tkaniny, podpora odvodu vlhkosti

§ provedení látky Silver s úpravou s ionty stříbra - 

 antialergické a antibakteriální provedení

§ výplň povlaku - 100% značková polyesterová vlákna HCS

§ výplň polštáře - kombinace polyesterových vláken HCS 70% 

 a polyuretanových tyčinek 30%

§ dlouhodobá tvarová stálost - pružnost výplně

§ vzdušný, lehký, výhřevný a tvarově stálý - použití materiálů  
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 polštáře

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100

USNU
premium

§ zvýšený odvod vlhkosti (potu), komfortní lehkost a nižší 

 výhřevnost

§ povrch 100 % polyester -  sametově jemné broušené 

 provedení s vysokou hustotou a odolností látky

§ antialergické provedení

§ výplň přikrývky - 100% značkové osmidutinkové vlákno HCS

§ příjemná, prodyšná a hebká na omak

§ váha výplně: 540 g

§ dokonalá údržba - praní do 90°C

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100

přikrývka USNU

CLASSIC DRY
135x200

Komfortní přikrývka USNU Classic DRY poskytuje nižší 

hřejivost, a proto ji oceníte především v letním období. 

Její předností je možnost praní až na 90°C. Tím získáte 

maximální hygienické a antialergické vlastnosti. Výplň 

přikrývky se postará o příjemné teplo a zároveň 

o výtečný odvod vlhkosti. Konečně se můžete těšit na 

horké letní noci bez pocení. Přikrývka má kvalitní 

prošití udržující tvarovou stálost výplně a tepelně 

stabilní prostředí po celé ploše.



přikrývka USNU

CLASSIC
135x200

Komfortní přikrývka USNU Classic je ideální 

variantou pro celoroční užití. Poskytne Vám 

zvýšenou hřejivost a prodyšnost. Je velmi lehká. Její 

předností je možnost praní až na 90°C. Tím získáte 

maximální hygienické a antialergické vlastnosti. 

Výplň přikrývky se postará o příjemný tepelný 

komfort a potřebný odvod vlhkosti. Přikrývka má 

kvalitní prošití udržující tvarovou stálost výplně 

a tepelně stabilní prostředí po celé ploše.

§ komfortní lehkost a zvýšená výhřevnost

§ povrch 100 % polyester -  sametově jemné broušené 

 provedení s vysokou hustotou a odolností látky

§ výplň přikrývky - 100% značkové osmidutinkové vlákno HCS

§ antialergické provedení

§ příjemná, prodyšná a hebká na omak

§ váha výplně: 1000 g

§ dokonalá údržba - praní do 90°C

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100
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§ zvýšený odvod vlhkosti (potu) a cool efekt - speciální 

 vlastnosti výplně vlákna Cyrrus

§  povrch 100 % bavlna batist - vysoká odolnost a hustota

 tkaniny

§ provedení látky Silver s úpravou s ionty stříbra - 

 antialergické a antibakteriální provedení

§ příjemná, prodyšná a hebká na omak

§ váha výplně: 540 g

§ snadná údržba - praní do 60°C

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100

přikrývka USNU

SILVER DRY
135x200

Luxusní přikrývka USNU Silver DRY je ideální variantou 

pro letní období nebo pro uživatele se zvýšenou 

potivostí upřednostňující nižší hřejivost. Je velmi lehká. 

Poskytuje výtečné hygienické a antialergické 

vlastnosti. Obsah iontů stříbra navíc v látce zajišťují 

dlouhodobé antibakteriální a antiseptické účinky. 

Výplň přikrývky se postará o zvýšený odvod vlhkosti, 

navodí příjemný chladivý pocit a odolá nežádoucím 

mikroorganismům. Má kvalitní prošití udržující 

tvarovou stálost výplně a tepelně stabilní prostředí 

po celé ploše.

USNU
premium



přikrývka USNU

CLASSIC
135x200

Komfortní přikrývka USNU Classic je ideální 

variantou pro celoroční užití. Poskytne Vám 

zvýšenou hřejivost a prodyšnost. Je velmi lehká. Její 

předností je možnost praní až na 90°C. Tím získáte 

maximální hygienické a antialergické vlastnosti. 

Výplň přikrývky se postará o příjemný tepelný 

komfort a potřebný odvod vlhkosti. Přikrývka má 

kvalitní prošití udržující tvarovou stálost výplně 

a tepelně stabilní prostředí po celé ploše.

§ komfortní lehkost a zvýšená výhřevnost

§ povrch 100 % polyester -  sametově jemné broušené 

 provedení s vysokou hustotou a odolností látky

§ výplň přikrývky - 100% značkové osmidutinkové vlákno HCS

§ antialergické provedení

§ příjemná, prodyšná a hebká na omak

§ váha výplně: 1000 g

§ dokonalá údržba - praní do 90°C

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100
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§ zvýšený odvod vlhkosti (potu) a cool efekt - speciální 

 vlastnosti výplně vlákna Cyrrus

§  povrch 100 % bavlna batist - vysoká odolnost a hustota

 tkaniny

§ provedení látky Silver s úpravou s ionty stříbra - 

 antialergické a antibakteriální provedení

§ příjemná, prodyšná a hebká na omak

§ váha výplně: 540 g

§ snadná údržba - praní do 60°C

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100

přikrývka USNU

SILVER DRY
135x200

Luxusní přikrývka USNU Silver DRY je ideální variantou 

pro letní období nebo pro uživatele se zvýšenou 

potivostí upřednostňující nižší hřejivost. Je velmi lehká. 

Poskytuje výtečné hygienické a antialergické 

vlastnosti. Obsah iontů stříbra navíc v látce zajišťují 

dlouhodobé antibakteriální a antiseptické účinky. 

Výplň přikrývky se postará o zvýšený odvod vlhkosti, 

navodí příjemný chladivý pocit a odolá nežádoucím 

mikroorganismům. Má kvalitní prošití udržující 

tvarovou stálost výplně a tepelně stabilní prostředí 

po celé ploše.

USNU
premium



přikrývka USNU

SILVER MEDIUM
135x200

Luxusní přikrývka USNU Silver medium je nejlepší 

variantou pro celoroční užití. Poskytuje výtečné 

hygienické a antialergické vlastnosti. Obsah iontů 

stříbra navíc v látce zajišťují  dlouhodobé 

antibakteriální a antiseptické účinky. Výplň 

přikrývky se postará o zvýšený odvod vlhkosti 

a odolá nežádoucím mikroorganismům. Přikrývka 

je velmi lehká. Má kvalitní prošití udržující tvarovou 

stálost výplně a tepelně stabilní prostředí po celé 

ploše.

§ celoroční použití - vysoká výhřevnost a prodyšnost výplně 

 přikrývky ze značkových osmidutinkových vláken HCS

§ povrch 100 % bavlna batist - vysoká odolnost a hustota 

 tkaniny

§ provedení látky Silver s úpravou s ionty stříbra - 

 antialergické a antibakteriální provedení

§ příjemná, prodyšná a hebká na omak

§ váha výplně: 1000 g

§ snadná údržba - praní do 60°C

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100
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USNU
premium

§ zimní varianta - maximální hřejivost osmidutinkového 

 značkového vlákna HCS a DUO provedení 

 (2 přikrývky v jedné) 

§ povrch 100 % bavlna batist - vysoká odolnost a hustota 

 tkaniny

§ provedení látky Silver s úpravou s ionty stříbra - 

 antialergické a antibakteriální provedení

§ příjemná, prodyšná a hebká na omak

§ váha výplně: 2x 500 g

§ snadná údržba - praní do 60°C

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100

přikrývka USNU

SILVER DUO
135x200

Luxusní přikrývka USNU Silver DUO je nejlepší 

variantou pro zimní období. Poskytne Vám maximální 

hřejivost a prodyšnost. Je lehká. Další předností 

přikrývky jsou výtečné hygienické a antialergické 

vlastnosti. Obsah iontů stříbra navíc v látce zajišťují 

dlouhodobé antibakteriální a antiseptické účinky. Její 

kouzlo spočívá v tom, že je sešitá po okraji ze dvou 

samostatných přikrývek v jednu celistvou. Toto DUO 

provedení násobí hřejivost, a tak i při chladných 

zimních nocích budete stále v teple. Je vyrobena 

z kvalitních materiálů, které se postarají o příjemný 

tepelný komfort a odolají nežádoucím mikro-

organismům.

USNU
premium



přikrývka USNU

SILVER MEDIUM
135x200

Luxusní přikrývka USNU Silver medium je nejlepší 

variantou pro celoroční užití. Poskytuje výtečné 

hygienické a antialergické vlastnosti. Obsah iontů 

stříbra navíc v látce zajišťují  dlouhodobé 

antibakteriální a antiseptické účinky. Výplň 

přikrývky se postará o zvýšený odvod vlhkosti 

a odolá nežádoucím mikroorganismům. Přikrývka 

je velmi lehká. Má kvalitní prošití udržující tvarovou 

stálost výplně a tepelně stabilní prostředí po celé 

ploše.

§ celoroční použití - vysoká výhřevnost a prodyšnost výplně 

 přikrývky ze značkových osmidutinkových vláken HCS

§ povrch 100 % bavlna batist - vysoká odolnost a hustota 

 tkaniny

§ provedení látky Silver s úpravou s ionty stříbra - 

 antialergické a antibakteriální provedení

§ příjemná, prodyšná a hebká na omak

§ váha výplně: 1000 g

§ snadná údržba - praní do 60°C

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100
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USNU
premium

§ zimní varianta - maximální hřejivost osmidutinkového 

 značkového vlákna HCS a DUO provedení 

 (2 přikrývky v jedné) 

§ povrch 100 % bavlna batist - vysoká odolnost a hustota 

 tkaniny

§ provedení látky Silver s úpravou s ionty stříbra - 

 antialergické a antibakteriální provedení

§ příjemná, prodyšná a hebká na omak

§ váha výplně: 2x 500 g

§ snadná údržba - praní do 60°C

§ Certifikát OEKO-TEX Standard 100

přikrývka USNU

SILVER DUO
135x200

Luxusní přikrývka USNU Silver DUO je nejlepší 

variantou pro zimní období. Poskytne Vám maximální 

hřejivost a prodyšnost. Je lehká. Další předností 

přikrývky jsou výtečné hygienické a antialergické 

vlastnosti. Obsah iontů stříbra navíc v látce zajišťují 

dlouhodobé antibakteriální a antiseptické účinky. Její 

kouzlo spočívá v tom, že je sešitá po okraji ze dvou 

samostatných přikrývek v jednu celistvou. Toto DUO 

provedení násobí hřejivost, a tak i při chladných 

zimních nocích budete stále v teple. Je vyrobena 

z kvalitních materiálů, které se postarají o příjemný 

tepelný komfort a odolají nežádoucím mikro-

organismům.

USNU
premium
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