


Всеки има своята индивидуалност и предпочитания... 
във всичко, включително и по време на сън.

Ето защо е изключително важно да изберем пра-
вилната възглавница и завивка в съответствие със 
собствените си потребности. Този избор ще се от-
рази върху качеството на почивката ни. Той може да 
направи съня ни пълноценен или напротив - неспоко-
ен и некомфортен.

Как да изберем правилната възглавница и завивка?

Можем да започнем с избора на материала. И да по-
мислим за предпочитанията си относно поза по вре-
ме на сън. Това със сигурност ще ни помогне в избора 
на подходящата възглавница и съответната завивка.

В този каталог ще намерите най-подходящия про-
дукт от серията White Boutique, отговарящ напълно 
на вашите навици и предпочитания.



Започнете с избора на най-подходящия материал  
за завивка и възглавница ...

Гъши пух 
Най-лекият материал в света. Запазва 
топлината на тялото, регулира 
влажността и създава приятна среда за 
сън. 

Памук 
Естествен памук с отлични "дишащи"  
и хигроскопични свойства – създава 
неповторимо усещане за мекота.

Бамбук 
Натуралните съставки в "bamboo kun" имат 
антибактериални свойства, балансират 
температурата и регулират степен та на 
влажност.

Вълна 
Естествена вълна с балансиращи 
температурата свойства – абсорбира 
влагата като същевременно задържа въздуха 
и запазва топлината.

Камилска вълна 
Естествена камилска вълна - дишащ, 
регулиращ температурата и влажността 
материал. Осигурява антиалергична и 
хигиенична среда за сън.

Терморегулиращ материал Outlast®  
Ограничава температурните колебания, 
като така спомага за поддържане на 
индивидуална температура на комфорт. 
Микрокапсулите абсорбират отделената 
от тялото излишна топлина. Когато 
температурата на тялото се понижи, 
съхранената топлината се освобождава, 
осигурявайки комфортна среда за сън.

Tencel 
Дишаща тъкан с естествени целулоз-
ни фибри от евкалиптово дърво с висока 
хигроскопичност.

Микрогел 
Нано технологията във влакната 
микрогел редуцира техния диаметър и 
създава забележителен обем, мекота и 
лекота – близки до тези на естествения 
гъши пух.

Фини силиконизирани влакна 
Хипоалергенен материал (под формата 
на мек пух или обемни микросфери) – за 
здра вословен микроклимат в леглото с 
лесна поддръжка.







Гъшият пух е най-лекият материал, който се из-
ползва като пълнеж за възглавници и завивки. Той се 
набавя от врата и гърдите на гъската, запазва то-
плината по-добре от всеки друг материал, регулира 
влажността и създава приятна среда за сън. Колко-
то е по-голямо съдържанието на гъши пух, толкова 
продуктът е по-мек и по-лек в сравнение с проду-
ктите с пълнеж от перушина или други видове пух.
Продуктите от серия Goose Down на White Boutique 
са с пълнеж от бял европейски гъши пух от най-ви-
сок клас! 

Goose down is the lightest filling material for pillows 
and quilts. Real goose down is obtained from the neck 
and breast of the goose, keeps the warmth  better 
than any other filling material, regulates moisture  
and creates pleasant sleeping environment. Products 
filled with goose down are lighter and softer than 
products filled with feather or any other down filling 
material.
All products from the White Boutique Goose Down 
series are  filled with European white goose down of 
the highest quality!  



ПРЕДИМСТВА:
• завивка и възглавница с пълнеж от бял европейски 

гъши пух от най-висок клас
• абсорбират влагата на тялото 
• възможност за използване през цялата година
• калъф от 100% памук с висока плътност
• капитониране на завивката с дизайн  

"Cassette", което осигурява равномерен  
обем на пълнежа във всяка камера 

• средно висока и мека възглавница

ADVANTAGES:
• warm quilt and pillow with high quality  

European white goose down filling
• absorb body moisture 
• suitable for year-round use
• cover of 100% cotton with  

high thread count
• the quilt is quilted with  

"Cassette" design  
providing full loft  
in each chamber

• medium-high  
and soft pillow

ЗАВИВКА / QUILT: ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

155 x 215 cm
195 x 215 cm
220 х 240 cm

433 gr
545 gr 
686 gr

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 750 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

90% пух, 10% пера
90% Goose Down , 10% Goose Feather

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

70% пух, 30% пера
70% Goose Down , 30% Goose Feather

Топлинен индекс / Warmness Level:

НОРМАЛНА / MEDIUM

Gold Light



Гъшият пух е най-лекият материал, който се из-
ползва като пълнеж за възглавници и завивки. Той се 
набавя от врата и гърдите на гъската, запазва то-
плината по-добре от всеки друг материал, регулира 
влажността и създава приятна среда за сън. Колко-
то е по-голямо съдържанието на гъши пух, толкова 
продуктът е по-мек и по-лек в сравнение с проду-
ктите с пълнеж от перушина или други видове пух.
Продуктите от серия Goose Down на White Boutique 
са с пълнеж от бял европейски гъши пух от най-ви-
сок клас! 

Goose down is the lightest filling material for pillows 
and quilts. Real goose down is obtained from the neck 
and breast of the goose, keeps the warmth  better 
than any other filling material, regulates moisture  
and creates pleasant sleeping environment. Products 
filled with goose down are lighter and softer than 
products filled with feather or any other down filling 
material.
All products from the White Boutique Goose Down 
series are  filled with European white goose down of 
the highest quality!  



ПРЕДИМСТВА:
• завивка и възглавница с пълнеж от бял европейски 

гъши пух от най-висок клас
• абсорбират влагата на тялото 
• особено подходящи за студените зимни нощи
• калъф от 100% памук с висока плътност
• капитониране на завивката с дизайн  

"Cassette", което осигурява равномерен  
обем на пълнежа във всяка камера 

• средно висока и мека възглавница 

ADVANTAGES:
• warm quilt and pillow with high quality  

European white goose down filling
• absorb body moisture 
• suitable for cold winter nights
• cover of 100% cotton with high  

thread count
• the quilt is quilted with  

"Cassette" design  
providing full loft  
in each chamber

• medium-high  
and soft pillow

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

155 x 215 cm
195 x 215 cm
220 x 240 cm

833 gr
1048 gr
1320 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

90% пух, 10% пера
90% Goose Down , 10% Goose Feather

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 750 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

70% пух, 30% пера
70% Goose Down , 30% Goose Feather

Топлинен индекс / Warmness Level:

МНОГО ТОПЛА / EXTRA WARM

Gold Medium



Висока и плътна възглавница  
High and firm pillow

Мека и ниска възглавница с елегантен дизайн
Medium-low and soft pillow with elegant design

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 1000 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

30% пух, 70% пера
30% Goose Down ,  
70% Goose Feather

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 650 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памучен жакард
100% cotton jacquard

90% пух, 10% пера
90% Goose Down ,  
10% Goose Feather

Silver Pillow Platin Pillow



Средно висока възглавница с две различни страни – 
мека и средно твърда

Medium-high pillow with soft and medium sides

Висока възглавница с мека повърхност и опорно ядро
High pillow with soft sides and firm supportive core

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 1000 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

Първа камера: 90% пух, 10% пера
Top Chamber: 90% Down , 10% Feather

Втора камера: 30% пух, 70% пера
Bottom Chamber: 30% Down , 70% Feather

 ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 1100 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

Външни камери: 90% пух, 10% пера ; 
Outer chambers:  90% Down, 10% Feather;  
Вътрешна камера: 30% пух, 70% пера 
 Inner chamber:  30% Down, 70% Feather

Perla Pillow Ruby Pillow

90% пух, 10% пера
90% Down, 10% Feather

30% пух, 70% пера
30% Down, 70% Feather

Първа камера
Top Chamber

Втора камера
Bottom Chamber

90% пух, 10% пера
90% Down, 10% Feather

30% пух, 70% пера
30% Down, 70% Feather

90% пух, 10% пера
90% Down, 10% Feather

Външна камера
Outer Chamber

Вътрешна камера
Inner Chamber

Външна камера
Outer Chamber





Premium



Камилската вълна е изключително дишащ и 
мек естествен материал, регулиращ темпе-
ратурата и влажността по-добре, отколко-
то всяко друго влакно. Тя е невероятно топла 
в резултат на своите терморегулиращи свой-
ства, които предпазват камилата от студе-
ните условия в пустинята през нощта, като 
същевременно запазва усещането за хладина 
през горещите дни. Продуктите с пълнеж от 
камилска вълна са меки, предлагат антиалер-
гична и напълно хигиенична среда за сън.

Exceptionally breathable and extra-soft natural 
material, regulating temperature and humidity 
better than any other fiber.
Camel hair is incre dibly warm as a result of its 
thermostatic properties which protect the camel from 
extremely cold conditions in the desert at night, as 
well as keeping it cool from the heat during  the day. 
Products with camel hair filling are with unique 
softness and offer anti-allergic and completely 
hygenic sleep environment.



ПРЕДИМСТВА:
• пълнеж от 100% камилска вълна
• възможност за използване през цялата година
• запазва топлината на тялото в студения сезон, 

създава усещане за прохлада през топлите нощи
• притежава хипоалергенни свойства
• капитониране с атрактивен дизайн  

за допълнителен комфорт

ADVANTAGES:
• 100% natural camel hair filling

• suitable for year-round use

• keeps warm through cold seasons  
and gives cooling feeling  
during hot nights

• hypoallergenic properties

• quilted for added comfort

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

155 x 215 cm 
195 x 215 cm

1166 gr
1467 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

100% камилска вълна
100% camel hair

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 1100 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

100% камилска вълна
100% camel hair

Топлинен индекс / Warmness Level:

ТОПЛА / WARM

Camella Gold



Естественият избор за перфектен сън. Възглавни-
ците и завивките Wool Comfort са с пълнеж от 100% 
естествена вълна. Вълнените влакна са леки и меки, 
те осигуряват невероятна топлина, имат баланси-
ращи влагата свойства и гарантират комфортен 
сън през цялата година. Вълната абсорбира влагата 
на тялото и я разпръсква във въздуха, така че да 
не се чувства горещина и дискомфорт през топли-
те месеци. Същевременно задържа въздуха и запазва 
топлината на тялото през зимата.

The natural choice for a perfect night’s sleep. The Wool 
Comfort Quilt and Pillow are made from 100% wool 
fiber. For amazing warmth, offering an enhanced, 
balanced insulation to keep you comfortable all year 
round, the wool fiber in the Wool Comfort Quilt 
and Pillow is light and soft. Wool fiber absorbs body 
moisture and disperses it into the air so you don't 
feel hot and clammy during the warmer months. 
The fiber also entraps and retains air keeping you 
warmer in the winter season.



ПРЕДИМСТВА:
• пълнеж от 100% вълна
• естествени изолиращи свойства
• възможност за използване през цялата година
• абсорбират влагата на тялото през летните 

месеци
• еко продукти
• капитониране с атрактивен дизайн 

за допълнителен комфорт

ADVANTAGES:
• 100% natural wool filling
• natural insulator
• year-round use
• summer - absorbs body moisture 
• environmentally friendly
• quilted for added comfort

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

155 x 215 cm
195 x 215 cm

1000 gr
1260 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

100% вълна
100% wool

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 1100 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

100% вълна
100% wool

Топлинен индекс / Warmness Level:

ТОПЛА / WARM

Wool Comfort



Леки, естествено дишащи възглавници и за-
вивки Cottona Tencel. Подходящи за използ-
ване при европейските летни климатични 
условия, осигуряват приятна прохлада през 
топлите месеци. Комбинацията на пълнеж 
от естествен памук и тъкан Tencel гаран-
тира отлични абсорбиращи свойства. Ес-
тествената и гладка повърхност на калъфа 
от Tencel е идеална за чувствителна кожа.

Cottona Tencel - lightweight and naturally breathable 
pillows and quilts, suitable for the European summer 
conditions, keeping you comfortably cool during 
the warmer months. The combination of Tencel 
fabric and cotton filling provides a unique absorbent 
characteristic. The natural and smooth surface of 
Tencel is perfect for sensitive skin.



ПРЕДИМСТВА:
• пълнеж от 100% естествен памук
• калъф от еластична и устойчива 

във времето Tencel тъкан
• отлични хигроскопични свойства
• капитониране с атрактивен дизайн 

за допълнителен комфорт

ADVANTAGES:
• 100% natural cotton filling - skin friendly
• high elasticity and long-lasting Tencel cover
• very good moisture absorption 
• quilted for added comfort

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 1000 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% Тенсел жакард
100% Tencel Jacquard

60% памук /
40% силиконизиран пух ПЕ
60% cotton / 40% fiber ball PL

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

155 x 215 cm 
195 x 215 cm

1000 gr
1260 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% Тенсел жакард
100% Tencel Jacquard

100% памук
100% cotton

Топлинен индекс / Warmness Level:

ЛЕКА / LIGHT

Cottona Tencel



Благодарение на естествения елемент, познат 
като "bamboo kun", бамбуковите влакна имат 
анти бактериални свойства. Завивките Bamboo 
Light създават перфектен микроклимат в лег-
лото. Способността на бамбука да баланси-
ра температурата и да регулира степента на 
влажност, както и естествения му антибакте-
риален ефект осигуряват идеална среда за сън. 
Завивките Bamboo Light са най-подходящият ос-
вежаващ избор в топлите месеци.

Bamboo fiber has anti-bacterial properties, due 
to a naturally occurring agent known as "bamboo 
kun". The Bamboo Light Quilts create a perfect 
microclimate in your bed. The temperature-
balancing and moisture-regulating characteristics 
of bamboo and its natural antibacterial effect 
provide the ideal sleeping environment. The 
Bamboo Light Quilts are best suited for the warm 
months.



ПРЕДИМСТВА:
• лека лятна завивка 
• антибактериален ефект
• продукти без обработка с химически препарати
• създават перфектна среда за сън
• дишащи и терморегулиращи продукти за по-добър сън
• капитониране с атрактивен дизайн 

за допълнителен комфорт

ADVANTAGES:
• light summer quilt

• anti-bacterial effect
• chemical free
• perfect sleeping environment 
• breathable and thermo-regulating 

for a better night's sleep
• quilted for added comfort

Bamboo Light 

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

155 x 215 cm
195 x 215 cm

667 gr
838 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук / 100 % cotton
30% бамбук,  

70% силиконизиран пух ПЕ
30% bamboo, 70% microfiber PL

Топлинен индекс / Warmness Level:

ЛЕКА / LIGHT



Благодарение на естествения елемент, познат 
като "bamboo kun", бамбуковите влакна имат 
анти бактериални свойства. Възглавниците и за-
вивките Eco Bamboo създават перфектен микро-
климат в леглото. Способността на бамбука да 
балансира температурата и да регулира степента 
на влажност, както и естествения му антибакте-
риален ефект осигуряват идеална среда за сън. Въз-
главниците и завивките Eco Bamboo са най-подхо-
дящият освежаващ избор както за топлите летни 
нощи, така и за останалата част от годината.

Bamboo fiber has anti-bacterial properties, due 
to a naturally occurring agent known as "bamboo 
kun". The Eco Bamboo Quilt and Pillow create a 
perfect microclimate in your bed. The temperature-
balancing and moisture-regulating characteristics of 
bamboo and its natural antibacterial effect provide 
the ideal sleeping environment. Bamboo quilts and 
pillows are best suited for refreshing summer nights 
but also as all-year city quilts.



ПРЕДИМСТВА:
• антибактериален ефект
• продукти без обработка с химически препарати
• създават перфектна среда за сън
• дишащи и терморегулиращи продукти за по-добър сън
• капитониране с атрактивен дизайн 

за допълнителен комфорт

ADVANTAGES:
• anti-bacterial effect
• chemical free
• perfect sleeping environment 
• breathable and thermo-regulating 

for a better night's sleep
• quilted for added comfort

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

155 x 215 cm
195 x 215 cm

1000 gr
1260 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

60% бамбук, 40% памучен жакард
60% bamboo, 40% cotton jacquard

30% бамбук, 70% микрогел ПЕ
30% bamboo, 70% microgel PL

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 800 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

60% бамбук, 40% памучен жакард
60% bamboo, 40% cotton jacquard

30% бамбук, 70% силиконови
влакна с микросферична форма

30% bamboo, 70% ballfiber

Топлинен индекс / Warmness Level:

НОРМАЛНА / MEDIUM

Eco Bamboo



Продуктите с пълнеж от микрогел достигат отвъд 
границите на въображението с допир на невероят-
на лекота и мекота. Нано влакната микрогел ще ви 
осигурят удоволствието от сън като в облак. Въз-
главниците и завивките Contessa са уникално пух-
кави, невероятно леки, активно дишащи и лесни за 
поддръжка. Специалните им качества се дължат на 
нано влакната микрогел, които имат забележите-
лен обем и усещане, близко до естествения гъши пух. 
Хигиенните характеристики ги превръщат в идеал-
на среда за сън за всички, които страдат от алергии.

Microgel fiber products reach beyond your imagination 
with a touch of lightness and softness. Microgel nano 
fibers will give you the pleasure of sleeping in a 
cloud. Contessa Pillow and Quilt are uniquely fluffy, 
wonderfully light, actively breathable and particularly 
easy to clean. The special properties of Contessa Pillow 
and Quilt are based on the microgel nano fibers, that 
ensure amazing volume and "down-like" effect. The 
perfect hygiene characteristics make it ideal for allergy 
sufferers who require a clean sleeping environment.



ПРЕДИМСТВА:
• оптимален комфорт, благодарение на отличния 

микроклимат за сън, който създават
• нано технолгия
• предлагат възможно най-близкото усещане за лекота 

и топлина до естествения гъши пух 
• елегантен дизайн
• хигиенични продукти с лесна поддръжка
• подходящи за хора, страдащи от алергии
• капитониране с атрактивен дизайн  

за допълнителен комфорт

ADVANTAGES:
• optimum comfort thanks  

to its excellent microclimate
• nano technology
• closest lightness and warmness  

to goose down
• elegant design
• hygienic and easy care
• suitable for people who  

suffer from allergies
• quilted for added  

comfort

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

155 x 215 cm
195 x 215 cm

1000 gr
1260 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памучен жакард
100% cotton jacquard

100% микрогел ПЕ
100% microgel PL

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 1000 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памучен жакард
100% cotton jacquard

100% микрогел ПЕ
100% microgel PL

Топлинен индекс / Warmness Level:

НОРМАЛНА / MEDIUM

Contessa



Благодарение на иновативната терморегулираща 
технология Outlast® на НАСА, възглавниците и за-
вивките Thermo Balance осигуряват оптимален 
комфорт по време на сън, като създават посто-
янен микроклимат. Микрокапсулите в терморе-
гулиращата тъкан абсорбират и съхраняват от-
делената от тялото излишна топлина. Когато 
температурата на тялото се понижи, материя-
та Outlast® освобождава съхраняваната топлина, 
осигурявайки комфортна среда за сън.

Thanks to the innovative technology Outlast® 

by NASA, the Thermo Balance pillows and 
quilts provide optimal comfort during sleep 
as it buffers temperature variations, creating a 
constant microclimate. The microcapsules of 
the thermoregulating fabric absorb and store 
the excess of body temperature. When the body 
temperature decreases, the Outlast® fabric 
releases the stored heat, providing a comfortable 
sleep environment.



ПРЕДИМСТВА:
• вградена Outlast® технология от едната страна на 

калъфа
• отлични терморегулиращи свойства
• осигурява приятен охлаждащ ефект през топлите 

сезони и запазване на топлината през студените
• капитониране с атрактивен дизайн за допълнителен 

комфорт

ADVANTAGES:
• Outlast® technology implemented in one side 

of the cover
• excellent thermoregulating properties
• provides pleasant cooling effect 

during warm seasons and keeps 
the warmth during  the cold

• quilted for added 
comfort

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 + 2,5 cm 250 + 600 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

Outlast® + 100% памучен сатен
Outlast® + 100% sateen cotton

микрогел ПЕ + силиконизирани 
влакна с микросферична форма ПЕ  

microgel PL + fiberball PL 

Топлинен индекс / Warmness Level:

НОРМАЛНА / MEDIUM

Thermo Balance 

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

155 x 215 + 2,5 cm 
195 x 215 + 2,5 cm

1000 gr
1258 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

Outlast® + 100% памучен сатен
Outlast® + 100% sateen cotton

100% микрогел ПЕ
100% microgel PL

Топлинен индекс - Oulast® страна / Warmness Level - Outlast® Side:

ЛЕКА / LIGHT



Луксозно, нежно докосване и за най-чувствителна-
та кожа. Одеяла Winterberry са изработени от 100% 
фина монголска мериносова вълна – мека и приятна 
на допир. С отлични терморегулиращи свойства,  
мериносовата вълна е дишаща материя и осигуря-
ва отличен комфорт, уют и топлина. Продукти-
те от мериносова вълна са изключително леки, но 
имат по-добри топлинни свойства от стандарт-
ната вълна, което ги прави предпочитани през 
студените сезони. 

Luxurious, gentle touch even for the most sensitive 
skin. Winterberry plaids are made of 100% fine 
Mongolian merino wool - soft and pleasant. With 
excellent thermoregulating properties, merino wool 
is a breathable fabric that provides excellent comfort, 
coziness and warmth. Merino wool products are 
extremely light but have better thermal properties 
than standard wool and therefore they are preferred 
for the cold seasons.



НАМЕТАЛО / PLAID:

РАЗМЕР / SIZE МАТЕРИАЛ / MATERIAL

140 x 200 cm
(включително ресните)

100% монголска мериносова вълна 
100 % Mongolian merino wool

Winterberry
ПРЕДИМСТВА:
• изработено от 100% монголска мериносова вълна
• фино и меко на допир
• леко, с по-добри топлинни свойства от 

стандартната вълна
• подходящо за хора с чувствителна кожа

ADVANTAGES:
• made from 100% Mongolian merino wool
• fine and soft
• light, with better thermal properties  

than standard wool
• suitable for people with sensitive skin

Светло зелен / Light green 

Тъмно сив / Dark grey  Светло сив / Light grey  

Син / Blue 

Бежов / Beige 

Тюркоаз / Turquoise 



Изключително меки и приятни на допир, одеяла 
Marbella са изработени от 100% памук. Със своите 
естествени хипоалергенни, хигроскопични и ди-
шащи свойства памукът осигурява комфорт и за 
най-чувствителната кожа, а нежните пастелни 
цветове внасят уют и топлина в дома. Технология-
та “stonewashed” e специфичен начин на изпиране на 
тъкани. След производството одеалата Marbella сe 
изпират с абразиви. Това им придава уютeн вид и 
по-меко усещане.

Soft and pleasant to touch, Marbella blankets 
are made from 100% cotton. With its natural 
hypoallergenic, hygroscopic and breathable 
properties, cotton provides comfort to even the 
most sensitive skin, while delicate pastel colors 
bring coziness and warmth. “Stonewashеd” is a 
specific form of fabrics washing. Marbella blankets are 
washed with abrasives after production. This gives them 
a cosy look and softer feel.



НАМЕТАЛО / PLAID:

РАЗМЕР / SIZE МАТЕРИАЛ / MATERIAL

160 x 240 cm
220 x 240 cm

100% естествен памук
 100% natural cotton

Marbella  Cotton
ПРЕДИМСТВА:
• 100% памук, обработка stonewashed
• меко на допир
• хипоалергенно
• актуален плетен дизайн

ADVANTAGES:
• 100% cotton stonewashed
• fine and soft
• hypoallergenic
• modern knitted design

Резеда / Light Green 

Светло сиво / Light GrayТъмно синьо / Dark Blue    

Светло розово / Light Pink

Циклама / Fuchsia 

Светло бежово / Light Beige 



Естествен избор за перфектен комфорт. Вълнени-
те влакна са леки и меки, осигуряват невероятна 
топлина, имат балансиращи влагата свойства и 
гарантират комфорт през цялата година. Подхо-
дящи са и за най-чувствителната кожа.

The natural choice for perfect comfort. Wool fibers 
are light and soft. They provide amazing warmth, 
have moisture-balancing properties and guarantee 
comfort throughout the year. Suitable for even the 
most sensitive skin. 



НАМЕТАЛО / PLAID:

РАЗМЕР / SIZE МАТЕРИАЛ / MATERIAL

130 x 170 cm 80% вълна, 20% полиамид 
80% wool, 20% polyamide

Tirol

Беж / Beige  Сиво / Gray  

Зелено / Green  Синьо / Blue Червено / Red

ПРЕДИМСТВА:
• плетено одеало от фина вълна 
• меко на допир
• хипоалергенно
• актуален плетен дизайн

ADVANTAGES:
• fine wool knitted blanket
• soft touch
• hypoallergenic
• modern knitted design



Естествен избор за перфектен комфорт. Вълнени-
те влакна са леки и меки, осигуряват невероятна 
топлина, имат балансиращи влагата свойства и 
гарантират комфорт през цялата година. Подхо-
дящи са и за най-чувствителната кожа.

The natural choice for perfect comfort. Wool fibers 
are light and soft. They provide amazing warmth, 
have moisture-balancing properties and guarantee 
comfort throughout the year. Suitable for even the 
most sensitive skin. 



НАМЕТАЛО / PLAID:

РАЗМЕР / SIZE МАТЕРИАЛ / MATERIAL

130 x 170 cm 80% вълна, 20% полиамид 
80% wool, 20% polyamide

Aspen

Беж / Beige  Сиво / Gray  

Зелено / Green  Синьо / Blue Червено / Red

ПРЕДИМСТВА:
• плетено одеало от фина вълна 
• меко на допир
• хипоалергенно
• актуален плетен дизайн

ADVANTAGES:
• fine wool knitted blanket
• soft touch
• hypoallergenic
• modern knitted design





Microfiber



Отлична комбинация от микрофибър и про- 
ветривост. Възглавниците и завивките Clima 
Feel намаляват изпотяването и регулират 
температурата, благодарение на вградените 
клима-канали.

The excellent combination of microfiber and air 
circulation. Clima Feel Pillow and Quilt reduce 
sweating and over-heating with the stiched climate 
channels.



ПРЕДИМСТВА:
• отлична проветривост, благодарение на 

вградените климаканали
• хигиенични продукти с лесна поддръжка
• подходящи за хора, страдащи от алергии
• капитониране с атрактивен дизайн  

за допълнителен комфорт

ADVANTAGES:

• excellent ventilation thanks to climate channels
• hygienic and easy care
• suitable for people who suffer from allergies
• quilted for added comfort

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

155 x 215 cm
195 x 215 cm

830 gr
1050 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% микрофибър ПЕ
100% microfiber PL

100% силиконизиран пух
100% polyester hollow fiber

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 650 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% микрофибър ПЕ
100% microfiber PL

100% силиконови влакна с
микросферична форма

100 % fiber ball

Топлинен индекс / Warmness Level:

НОРМАЛНА / MEDIUM

Clima Feel



ПРЕДИМСТВА:
• ниска възглавница, подходяща за използване от 

тийнеджъри или при спане по корем
• лека завивка с пълнеж от фино влакно (2.5 denier), 

подходяща за използване през топлите сезони
• хигиеничен продукт с лесна поддръжка
• подходяща за хора, страдащи от алергии
• капитониране с атрактивен дизайн за 

допълнителен комфорт

ADVANTAGES:
• low pillow suitable for teenagers  

and stomach sleepers
• light quilt filled with fine 2.5 denier  

fiber, suitable for warmer seasons
• easy care hygienic product
• suitable for allergy sufferers
• quilted for added comfort

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

155 x 215 cm 1000 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% микрофибър ПЕ
100% microfiber PL

100% силиконизиран пух
100% fiber ball PL

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

50 x 70 cm 750 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% микрофибър ПЕ
100% microfiber PL

100% силиконизиран пух
100% fiber ball PL

Linea

Топлинен индекс / Warmness Level:

НОРМАЛНА / MEDIUM



ПРЕДИМСТВА:
• ортопедична висока възглавница
• поддържащият борд осигурява плътна опора в 

областта на раменете
• облекчава болките във врата и гърба
• възможност за използване през цялата година
• хигиеничен продукт с лесна поддръжка

ADVANTAGES:
• orthopedic high pillow
• special neck support part 
• relieves back and neck pain
• suitable for year-round use
• easy care hygienic product 

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

60 x 40 х 12 cm 1000 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

100% силиконизиран пух
100% fibre ball

Medibon



XXXXXXXXXXX XXXXXXXБебешки завивки и възглавници, създадени с гри-
жа към най-малките.  Серията включва проду-
кти от естествени памук и вълна, които га-
рантират здравословна среда за сън, а също и 
продукти с микрофибър за практична поддръж-
ка.

Exclusive collection of quilts and pillows, specially 
designed for babies. The products are made of 
natural cotton or wool for a healthy sleeping 
environment as well as microfiber for easy care. 



ПРЕДИМСТВА:
• две лица – микроплюш, подходящ за зимните 

месеци и микрофибър за топлите сезони
• хигиенични продукти с лесна поддръжка
• подходящи за деца, страдащи от алергии
• капитониране с атрактивен дизайн 

за допълнителен комфорт

ADVANTAGES:

• double side use – microplush surface  
for winter months and microfiber for  
the warm- seasons

• hygienic and easy care
• suitable for kids who suffer  

from allergies
• quilted for added comfort

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

35 x 45 cm 150 gr

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

95 x 145 cm 200 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

микроплюш и микрофибър ПЕ
Microplush and Microfiber PL

100% силиконизиран пух
100% hollow fiber PL

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

микроплюш и микрофибър ПЕ
Microplush and Microfiber PL

100% силиконизиран пух
100% fiber ball PL

Топлинен индекс / Warmness Level:

ТОПЛА / WARM

Baby Soft Feel



ПРЕДИМСТВА:
• пълнеж от 100% естествен памук
• калъф от еластична и устойчива 

във времето Tencel тъкан
• отлични хигроскопични свойства
• капитониране с атрактивен дизайн 

за допълнителен комфорт

ADVANTAGES:
• 100% natural cotton filling-skin friendly
• high elasticity and long-lasting Tencel cover
• very good moisture absorption 
• quilted for added comfort

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

35 x 45 cm 200 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% Тенсел жакард
100% Tencel Jacquard

60% памук /
40% силиконизиран пух ПЕ
60% cotton / 40% fiber ball PL

Топлинен индекс / Warmness Level:

ЛЕКА / LIGHT

Baby Cottona Tencel

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

95 x 155 cm 413 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% Тенсел жакард
100% Tencel Jacquard

100% памук
100% cotton



ПРЕДИМСТВА:
• пълнеж от 100 % вълна
• естествени изолиращи свойства
• възможност за използване през цялата година
• абсорбира влагата на тялото през летните месеци
• еко продукти
• капитониране с атрактивен дизайн  

за допълнителен комфорт

ADVANTAGES:
• traditional 100% wool filling
• natural insulator
• year-round use
• summer - absorbs body moisture
• environmentally friendly
• quilted for added comfort

ВЪЗГЛАВНИЦА / PILLOW:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

35 x 45 cm 150 gr

ЗАВИВКА / QUILT:

РАЗМЕР / SIZE ТЕГЛО / FILLING WEIGHT

95 x 145 cm 413 gr

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

100% вълна
100% wool

КАЛЪФКА / COVER ПЪЛНЕЖ / FILLING

100% памук
100% cotton

100% вълна
100% wool

Топлинен индекс / Warmness Level:

ТОПЛА / WARM

Baby Wool Comfort





Различните модели завивки запазват усещането 
за топлина по различен начин – в зависимост от 
грамажа на основния материал и от неговите 
свойства да осъществява температурен контрол. 
Това влияе пряко върху комфорта по време на сън 
и трябва да се съобрази със съответния сезон и 
личните предпочитания.

Изберете завивка според топлинния индекс:

МНОГО ТОПЛА / EXTRA WARM

ТОПЛА / WARM

НОРМАЛНА / MEDIUM

ЛЕКА / LIGHT




