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Řemeslné tradice, jako ruční výroba péřových peřin, polštářů a doplňků, 

jsou stále naživu v italském regionu Jižní Tyrolsko: DaunenStep pokračuje 

v těchto tradicích s využitím své více než stoleté zkušenosti. Naší výsadou 

je ruční dokončení v průběhu používání průmyslových strojů, aby nedošlo 

k poškození peří a vždy zaručit maximální přesnost a kvalitu. Právě tato 

řemeslná výroba tvoří každý produkt DaunenStepu unikátním a prestižním. 

Více než sto let uplynulo od zahájení řemeslné laboratoře v srdci Bolzana 

a každá generace rodiny Eccel přispěla s vášní a talentem k rozvoji značky 

Daunenstep. Dnes, o čtyři generace později, je to stále člen rodiny Eccel, 

který stojí v čele společnosti, osobně svědčí o exkluzivní kvalitě značky 

DaunenStep. Vkládáme vášeň, inovaci a lásku pro krásu našich produktů, při 

plném respektování životního prostředí a přírody. Velmi rádi snoubíme kvalitu, 

zdraví a krásu do jedné z primárních lidských potřeb: dobrý spánek. 

P é ř o v é  P e ř i n y  a  P o l š t á ř e
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K V A L I T A  P E Ř I N Y  D A U N E N S T E P

Výplň
naše péřové peřiny a polštáře obsahují:

Prachové peři: velmi měkký, lehký chomáček skládající se z nesčetných mimořádně 
načechraných “ostenků” díky nimž je trojrozměrný. Prachové peří je schopno 

udržet vzduch, čímž vytváří měkké izolační objetí kolem těla.
Peří: malé načechrané peříčko skládající se z “osy” (tzv. calamus), z níž “ostenky” 
spořádaně odbočují do stran. tato peříčka poskytují pevnost a pružnost.

Produkty ze 100% prachového peří jsou nejlepší. Prachové peří je lehčí a lépe izoluje 
než peří. Prachové peří je především bílé, ale jisté procento tmavšího prachového peří je 
normální. to nesnižuje kvalitu, ale je zárukou přírodního původu.

Plnivost (Filling Power):
Plnivost neboli “filling power” znamená poměr objem-hmotnost prachového peří a měří se v 
kubických palcích. Čím větší jsou jednotlivé chomáčky, tím méně jich potřebujeme, abychom 
získali určitý objem a poté přikrývku s určitým teplotním koeficientem. 

Látka
textilie, která se používá k výrobě “pytle” obsahující výplň se nazývá “intima”. Zvláštností je, 
že je tak pevná, že peří je uzavřeno vevnitř, ale zároveň je nesmírně měkká a lehká.

Nomite je mezinárodní označení, na základě vědeckého výzkumu, který identifukuje
tyto péřové produkty vysoké kvality, které jsou vhodné pro osoby alergické na 
domácí prach. Péřové peřiny a polštáře vytváří perfektní podmínky pro váš klidný 
spánek, a nepříznivé podmínky pro roztoče, kteří preferují vlhkost.

Oekotex standard 100 je nejdůležitější ekologické označení pro textilie na světě. 
Produkty s tímto označením byly analyzovány podle jedné z mezinárodních institucí 
pro výzkum a testování v oblasti textilní ekologie, která zaručuje, že jsou neškodné 
pro lidské zdraví.

Spolu s EDFA (European Down and Feather Association) se DaunenStep zabývá 
zajištováním správného zacházení s husami. DaunenStep používá prachové peří 
pouze z certifikovaných chovů, u kterých pouze ruce expertů vědí jak a kdy sbírat 
peří v souladu s plným respektováním zvířat.

IDFB (International Down and Feather Bureau) je celosvětový svaz průmyslu 
prachového peří a peří (zpracování surovin a / nebo produkce hotových výrobků 
plněných prachovým peřím či peřím), obchodování s peřím a nezávislé instituty 
zabývající se peřím.

Potěšení
Péřová peřina je lehká a měkká. obtočí se kolem vás, chrání bez pocitu váhy a svědivosti.
Peřina reguluje teplotu při vašem spánku: ani moc teplá, ani moc studená, zkrášlí vzhled 
vaší postele. Peřina je praktická, protože stlaní postele se stane jednoduché a rychlé. 
Peřina je univerzální, protože je k dispozici v mnoha variantách s různými teplotními stupni
podle potřeby každého ročního období.

Spokojenost
Peřina je hypoalergenní, protože prachové peří je čisté. Peří je vyprané a sterilizované 
před použitím a tvoří nepříznivé prostředí pro roztoče, kteří milují vlhkost. Speciální sypek 
je tak hustý, že zabraňuje roztočům kolonizovat výplň. Peřina absorbuje vlhkost vydávanou 
během noci a poskytuje pohodu a pohodlí. Peřinu je možné prát ve vodě, 
hygiena je zaručena.

Láska k přírodě
Peřina je vyrobena z přírodních a obnovitelných materiálů s bavlnou na povrchu a
prachovým peřím uvnitř. Peří je vyprané a sterilizované bez použití škodlivých chemických
látek. Peřina umožňuje snížit topení v ložnici, tím šetřit energii a snižovat znečištění. Peřina
je biologicky odbouratelná a zcela recyklovatelná. 

Certifikáty kvality
všechny naše výrobky splňují nejvyšší mezinárodní požadavky na kvalitu.

PROČ PEŘINA
DAUNENSTEP?



PEŘINY

TEPlOTNí STuPNě DAuNENSTEP:

naše peřiny jsou klasifikovány teplotními body.

všechny modely v tomto katalogu jSou k diSPoZici 
v náSledujících tePlotních bodech

EXTRA TEPLÝ 5 teplotních bodů
maximální teplo pro drsnější klima

TEPLÝ 4 teplotní body
Střední teplo na podzim či pro středně vytopené pokoje

STŘEDNÍ 3 teplotní body
Střední teplo na podzim či pro středně vytopené pokoje

LEHKÝ 2 teplotní body
lehké teplo pro mírné roční období nebo dobře vytopené pokoje
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LáTKA

100% nanobatiste z čisté, 
vybrané bavlny s dlouhými 
vlákny

váha 69 gr/m2la BaTISTa

VÝPLň:

100% husí prachové peří

Plnivost (Filling Power):
880 cuin (extrémně vysoká)

naše nejluxusnější kolekce peřin, která nejlépe ukazuje dokonalost našich produktů. elegantní, vybrané 
kašmírové a hedvábné peřiny či nejjemnější bavlna batiste, byly spojeny s nejlepším prachovým peřím, 
abychom vytvořili luxusní řadu, obohacenou rafinovanými detaily vedenou k přesnosti a dokonalosti. 
lehkost a měkkost v uměleckém díle, které jsou schopni vytvořit pouze mistři tkalci. 

100% jacquard hedvábí 
slonová kost

la SeTa váha 120 gr/m2

kašmír 10% & bavlna 90%Il CaSHMeRe váha 85 gr/m2

Atelier eccel 1907 kajČí Peří Atelier eccel 1907

VÝPLň:

100% originální pannenské prachové 
peří z divoké isladské kajky

Plnivost (Filling Power):
nezměřitelná

vybíráme nejlepší kajčí peří z islandu a přeměňujeme jej během náročného ručního procesu do 
exkluzivních peřin, které mohou být bez nadsázky popsány jako dokonalé luxusní spaní. Peřina 
naplněná kajčím peřím je nejlehčí, nejměkčí a nejteplejší. a proto daunenstep vyrábí své peřiny z 
kajčího peří z té nejjemnější látky z čistého hedvábí. 

LáTKA

Čisté jacquard hedvábí 
slonové kosti

la SeTa váha 120 gr/m2

P e ř i n yP e ř i n y

VLASTNoSTi
kajky jsou divoké kachny, které žijí na útesech islandu. když migrují z islandu a opouští svá hnízda, 
zanechávají hedvábně jemné chomáčky, které mohou shromáždit pouze ruce experta z nejnepřístupnějších 
a dalekých útesů. klenot přírody, který chrání maličké od arktických větrů. kajčí peří je vzácné a extrémně 
vyhledávané pro své tmavé chomáčky.
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VÝPLň

100% husí prachové peří

Rafinovaná peřina z prachového peří. užijte si pohlazení velkých, měkkých péřových chomáčků, 
které jsou díky tradici daunenstepu lehčí a načechranější tím, že jsou selektovány ručně. více než 
20 let je tato linie hlavní a zásadní v naší kolekci, což dokazuje fakt, že toto jméno je slib: elegantní 
a prostě krásné peřiny.

LáTKA

Batist Supersoft
100% bavlna

váha 89 gr/m2

SiLVER PRoTEcTioN gARANcE HygiENy A SVěžESTi PRo VAši PoSTEL
Stříbro je po staletí slavné pro své antimikrobiální vlastnosti. S pomocí nanotechnologií, inovativní úprava 
látky se “Silver Protection”, ji trvale nabíjí drahými ionty stříbra.tento proces vytváří textilie s permanentními 
antibakteriálními a fungicidními vlastnostmi, které jsou odolné vůči praní. je to také efektivní proti bakteriím a 
zápachům, přitom respektují přirozené ph pokožky.

nomite certifikováno
vhodné pro alergiky na prach

Pratelné na 40°c. 
ihned usušte v sušičce

nomite certifikováno
vhodné pro alergiky na prach

Pratelné na 40°c. 
ihned usušte v sušičce

VÝPLň

100% husí prachové peří

Plnivost (Filling Power):
850 cuin (velmi vysoká)

všechna naše láska a vášeň pro naše peřiny z jižního tyrolska nám dovolily použít naše schopnosti, abychom 
vytvořili designovou linii, kde každý produkt je unikátní a vyjimečný. ultra lehká látka, vylepšena exkluzivní 
antibakteriální úpravou, je opatrným správcem vzácného peří, které je ručně selektované.

LáTKA

Batist Supersoft
100% bavlna se Silver Protection

váha 75 gr/m2

P e ř i n yP e ř i n y

DAUNENSTEP 850 DAUNENSTEP 770

Plnivost (Filling Power):
770 cuin (velmi vysoká)
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VÝPLň

90% stříbrného prachového peří & 
10% peří

Přírodní, čistá a jednoduchá radost. 100% přírodní bavlna pro tuto řadu dokonalé kvality peřin ze stříbrného 
prachového peří, protože příroda je u kořene čisté pravosti jižního tyrolska. užijte si nádech čerstvého 
vzduchu pro tyto okamžiky relaxace; obklopte se tímto uklidňujícím vlivem, aby každý okamžik vašeho 
odpočinku byl co nejpříjemnější.

nomite certifikováno
vhodné pro alergiky na prach

Pratelné na 40°c. 
ihned usušte v sušičce

13

LáTKA

Cambric 
100% bavina

váha 110 gr/m2

VÝPLň

90% prachového husího peří & 
10% peří

tato kolekce moudře kombinuje skvělý výkon s čistým potěšením navazující na dlouhou tradici 
naší historické ochranné známky. lehké prachové peří zabalené do jemné bavlny právě dobývá 
svým extrémním rozsahem komfortu a úžasnou jednoduchostí.

nomite certifikováno
vhodné pro alergiky na prach

Pratelné na 40°c. 
ihned usušte v sušičce

LáTKA

Batista
100% bavina

váha 100 gr/m2

P e ř i n yP e ř i n y

DAUNENSTEP 680 white DAUNENSTEP 680 SilveR

Plnivost (Filling Power):
680 cuin (vysoká)

Plnivost (Filling Power):
680 cuin (vysoká)



nuvola je chránič matrace z čisté bavlny a  péřovou výplní, s pevnými čtverci. Praktické elastické gumičky 
na rozích pomáhají chrániči zůstat pevně na matraci. Spaní s chráničem matrace  zvyšuje potěšení ze 
spánku: dodává matraci měkkost a poskytuje úžasný efekt “hnízda”.

80% peří
20% prachového peří

Polštáře
nomite certifikováno
vhodné pro alergiky na prach

Pratelné na 40°c. 
ihned usušte v sušičce

VÝPLň

LáTKA

100% bavina

c h R á n i Č  m a t R a c e

NUVoLA
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DAUNEN Diamant
měkké a načechrané prachové peří je nejvzácnější 
výplň. výrobek nevyšší kvality.

DAUNEN Platinum
tento polštář nabízí mírnou podporu. je měkčí, 
protože výplň obsahuje vysoké procento 
prachového peří.

DAUNEN gold
tento polštář obsahuje převážně peří. velkoryse 
podporuje, ale zůstává měkký na dotek.

DAUNEN Silver
Čisté peří poskytuje přiměřenou podporu a 
dělá polštář kompaktnější. Peří je pružnější 
než prachové peří a rozptyluje teplo.

P O l Š T Á Ř EP O l Š T Á Ř E

PÉŘoVÉ PoLŠTÁŘE

Péřové polštáře jsou 100% přírodní, prodyšné, hygroskopické a přirozeně měkké. jsou k dispozici v 
různých výškách, naše polštáře se perfektně přizpůsobí vašim potřebám. Podšívka je 100% bavlna. jsou 
pratelné na 40°c.

PRESiDENT
Vnitřní jádro vyplněné peřím, externí komora 
– měkkým prachovým peřím. Podšívka z čisté 
bavlny.
Polštář s dvojitou komorou, hypoalergenní a no-
mite vám nabízí podporu, aniž byste se museli vzdát 
měkkosti. Pratelný na 40°c.

PERLA
Mikroperforované přírodní latexové jádro. Povlak 
na polštář vyplněný prachovým peřím, vyjímatelný 
a omyvatelný. Podšívka z čisté bavlny.
latex je elastický materiál, snadno se přizpůsobí tělu 
a kromě toho je ekologický, zdravý a antibakteriální. 
Snímatelný povlak - vnější plášť - prachové peří 
zvyšuje pocit spokojenosti a je pratelný na 40°c.

PERLA Anatomico
Jádro je z viskoelastické pěny s anatomickým 
profilem. Povlak je vyplněný prachovým peřím. 
Vyjímatelný a omyvatelný. Podšívka z čisté bavlny.
tento polštář se perfektně adaptuje vaší hlavě a 
podporuje správně krční páteř. Zabraňuje svalovým 
kontrakcím na krku a podporuje krevní oběh. 
Snímatelný povlak z prachového peří zvyšuje pocit 
spokojenosti a je pratelný na 40°c. 

Polštáře s vnitřním jádrem nabízí hlavně podporu díky jádru, v kombinaci s měkkým pocitem speciálního 
pláště z prachového peří. 

prachové peří pro 
více měkkosti 

čisté peří pro 
lepší podporu

PoLŠTÁŘE S vnitřním jádRem
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PERLA Miglio
Jádro plněné perlovým prosem. Povlak na 
polštář z měkkého prachového peří. mimořádná 
přizpůsobivost perlového prosa zaručuje ideální 
polohu páteře, správně podporuje krční obratle. 
Zbavuje krk svalové kontrakce a zvýhodňuje 
krevní oběh, může snížit poruchy krku a bolesti 
hlavy. obsahuje vysoké procento kyseliny křemíku 
doporučuje se pro ty, kteří jsou dlouhodobě upoutáni 
na lůžko a pro děti. má výborné tepelné vlastnosti.

PERLA cirmolo
Jádro je vyrobeno z vloček borového dřeva a čisté 
pannenské vlny. Povlak je z měkkého prachového peří.
Četné vlastnosti borového dřeva přesahují jednoduchý 
koncept dobrého spánku, protože snižují srdeční 
tep během spánku a darují energii, podporují 
psychofyzické zotavení a mají antibakteriální efekt. 
Snímatelný povlak z prachového peří zvyšuje pocit 
spokojenosti a je pratelný na 40°c.

PoLŠTÁŘE S vnitřním jádRem
tyto polštáře se dokonale přizpůsobí vaší hlavě a správně podepřou krční páteř. Zabrání svalovým kontrakcím 
na krku a podporují krevní oběh. vzhledem k vyšší a trvalejší podpoře, poskytují optimální pozici jak pro ty, kteří 
spí na boku, tak pro ty, kteří spí na zádech.

ANAToMICKÉ PoLŠTÁŘE

MEMo classico
Viskoelastická paměťová pěna s mikroperforační 
konturou. Umožňuje lepší rozptyl tepla a vlhkosti.
memo classico nabízí kalibrovanou podporu a snižuje 
tlak na krk a krční obratle.

MEMo Relax
Viskoelastická paměťová pěna s mikroperforační 
konturou a 3D reliéfem. Umožňuje lepší rozptyl 
tepla a vlhkosti.
kromě paměťového efektu, Relax polštář mírně 
masíruje váš krk a uvolňuje stres nahromaděný za
celý den.

MEMo Anatomico
Viskoelastická paměťová pěna s mikroperforační 
konturou se dvěma výškovými stupni.
anatomický obrys se dvěma různými výškami pojme 
hlavu dostatečně centrálně. mikroperforovaný profil 
zvyšuje přechod vzduchu a umožňuje lepší rozptyl te-
pla a vlhkosti.

P O l Š T Á Ř EP O l Š T Á Ř E
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LáTKA

P l é D

když je zavřený, je to polštář; když je otevřený, je to pléd! tento dvoubarevný neuvěřitelně měkký a útulný 
pléd je skvělým společníkem za každé situace – doma i na cestách.

BAREVNÉ KoMBiNAcE

VELiKoST
otevřený 105x160 cm                     zavřený 50x30 cm

100% bavina

VÝPLň

90% prachového peří a 10% peří

Mio
Nocciolato

Mio
Romantica

Mio 
Notte D’Argento

Mio
Orizzonte

Mio 
Cappuccino

Mio 
Caffellatte

Mio
Vintage

DAUNENSTEP BABY MIo
K O l E K c E

musíte být odvážní začít žít. Potřebujete hodně energie začít růst. a to je důvod, proč daunenStep vytvořil 
řadu peřinek “happy baby” pro dětské postýlky a kolébky s různými teplotními koeficienty, abychom 
zaručili zdravý spánek pro miminka a pro děti. Protože právě ten správný spánek, zejména pro ty nejmenší, 
je ten nejlepší způsob, jak získat sílu a začít růst zdravě! abychom zaručili bezpečnost dítěte, vyměnili 
jsme knoflíky za měkké šňůrky.

LáTKA

Batist 100% bavina

váha 100 gr/m2

VÝPLň

90% prachového husího peří & 
10% peří

DĚTSKÝ PoLŠTÁŘ
měkké prachové peří a peří. Podšívka z čisté bavlny.
Plochý a přirozený, tento polštář je vhodný pro jemný spánek dětí. Pratelný na 40°c.

nomite certifikováno
vhodné pro alergiky na prach

Pratelné na 40°c. 
ihned usušte v sušičce

Plnivost (Filling Power):
680 cuin (vysoká)
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PEŘiNA Z DUTÉHo VLáKNAPÉŘoVá PEŘiNA

90% prachového peří
10% peří

výplň:
silikonizované duté vlákno

VAgABoND MEMoRy PoLšTáŘ
kompaktní cestovní polštář z paměťové pěny. dokonale se přizpůsobí hlavě a krku, a poté, co byl použit získá 
svůj původní tvar. je dodáván s povlakem na polštář comfort Plus, snímatelný a pratelný na 95° c. Polštář je 
ideální pro cestování: dá se extrémně zredukovat, hodí se do každého příručního zavazadla. velikost: 25x45cm.

naše praktická a lehká cestovní přikrývka je ideální po 
celý rok a je zcela přírodní. je v kombinaci s exkluzivním
nežehlivým potahem “Seersucker” v krémové barvě, 
lze prát při 60°c. Pohodlné přenášení díky svému 
speciálnímu ochrannému sáčku. velikost: 135x200 cm.

S touto přikrývkou technologie je v provozu cestujícího. 
vyrobeno z mikrovlákna a silikonizovaného dutého 
vlákna, peřina je měkká, lehká a ideální po celý rok. je v 
kombinaci s nežehlivým potahem “Seersucker” v krémové 
barvě, lze prát při 60 ° c. Pohodlné přenášení díky svému 
speciálnímu ochrannému sáčku. velikost: 135x200 cm. 

vhodné pro alergiky na prach Pratelný

V A Š E  V Ý H o D Y  1 0 0 %  D A U N E N S T E P

Zkušenost
Století zkušnosti s prachovým peřím a dobrým spánkem
široký sortiment a jakékoli speciální velikosti na požádání

Spokojenost
100% přírodní produkty
garantované hypoalergenní produkty
Pratelné ve vodě na 40°c

Respekt Pro Přírodu
100% obnovitelné suroviny
Snížení znečištění díky úspoře energie
100% biologicky rozložitelné & recyklovatelné

Vyrobeno V Itálii - Alto Adige
Rodinná firma
všechny produkty jsou ručně vyrobené a ušité s přesností
Přísná kontrola kvality

Průhlednost
jasné informace
mezinárodní certifikáty

Pro více informací navštivte naše internetové stránky: www.daunenstep.com

VAgABoND
K O l E K c E

vagabond je kolekce určena pro toulavé boty cestovatele, kteří se nechtějí vzdát komfortu spaní doma.
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www.daunenstep.com ∙ export@daunenstep.it


