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Top přikrývky: 
nejzázračnější 
peří z Islandu
Přikryjte se zázrakem 
přírody! Nejkvalitnější 
peří, jaké evoluce zro-
dila, nosí kajky, divoké 
kachny žijící na útesech 
Islandu. Když migrují, 
zanechávají svá hnízda 
opuštěná, ale ne leda-
byle – vajíčka hřejí hed-
vábné chomáčky. Ty si dospělé kajky vytr-
hávají proto, aby posléze chránily mláďata 
před arktickými větry. Peří z hnízd mohou 
vybírat jen zvlášť školení odborníci. V ne-
bezpečných, takřka nepřístupných a velmi 
vzdálených místech opatrně vytěží z jedno-
ho hnízda nejvýš 30 gramů peří. Ročně se 
tak nenasbírá víc než několik desítek kilo-
gramů kajčího peří na celé Zemi. Proto je 
tolik drahé a vzácné, ale vy jím můžete mít 
vyplněnou svou péřovou přikrývku!

Už Amundsen to věděl...
Kajčí peří je vyhlášené izolačními schop-
nostmi. Už za dob Amundsena jej do bund 
a spacích pytlů vkládaly polární expedice, 
aby přežily extrémní podmínky za severní 
ledovou točnou. Dodnes má toto peří lepší 
tepelné vlastnosti než jakýkoli syntetický 
materiál. Bohužel uměle se tito ptáci cho-
vat nedají. Jakmile se ocitnou v mírně pří-
znivějším prostředí, než na jaké jsou zvyklí 
a v jakém je může navštěvovat člověk, peří 
okamžitě ztratí původní kvalitu a tepelné 
schopnosti. I proto je kajčího peří tak má-
lo, že ho kromě přikrývek jinde nenajdete. 
Bundy s touto vzácnou výplní by stály dle 
odhadů až čtvrt milionu korun, spací pytle 

přes milion. Extrajemné péřové přikrývky 
jsou utkané z nejkvalitnějších a nejdelších 
vláken egyptské bavlny. Výplň z kajčího 
peří drží konzistenci, nevytváří chuchvalce, 
nepřijímá vlhkost a uchovává si nekoneč-
nou kyprost, pružnost a vysokou životnost. 
Podle šamanů má léčivé schopnosti. Užijte 
si izolaci, která udrží vaše teplo. Vysmějte 
se zimě a pokloňte matce přírodě! Nejlu-
xusnější přikrývky začínají na 101 925 Kč.

Poležení
de       luxe

101 let firmy DaunenStep
Dílnu v centru Bolzana otevřel v roce 1907 Marius Eccel, italský odborník 
na výrobu prošívaných pokrývek pomocí tradičních technologií. V roce 1969 
se sídlo přesunulo na Renon Plateau a otěže firemního managementu převzal 
Eccelův vnuk Kurt. Jeho syn Marius se předloni stal generálním ředitelem 
v pouhých 29 letech. Jeho zásluhou značka významně expandovala na mezi-
národní trhy. Ve 101. roce své historie je rodina Eccel v čele firmy, osobně 
dohlíží na vysokou kvalitu zboží a zachovává exkluzivitu značky DaunenStep.

Pokud i v posteli neradi splýváte s davem, jste na správné adrese. 
DaunenStep uspokojí nejnáročnější klienty proto, že dokáže splnit 
jakékoli přání. Tato špičková značka nedávno zhotovila například 
největší péřovou přikrývku na světě a zápis do Guinnessovy knihy 
rekordů má rozměry 560 x 270 cm. Takové si objednal zákazník. 
Ještě znáte důvod, proč se nepřikrýt něčím vskutku originálním?

nahoře: La Seta. Pravé hedvábí, které 
tvoří povrch, bylo již v antických dobách 
znakem luxusu a vkusu a určeno pouze 
císařům a králům. I dnes je synonymem 
noblesy a elegance. Je smyslovým zážit-
kem pro oči i pokožku, pohladí s neuvě-
řitelnou jemností. A báječně hřeje...

vlevo: Il Cashmere. Povrchová úprava 
je z pravého kašmíru s příměsí bavlny. 
Kašmír je skvostná vlna pro náročné, 
považována za nejušlechtilejší vlnu na 
světě. Měkkost kašmíru v kombinaci 
se zářivostí nejčistší možné bavlny pro-
půjčuje tkanině přirozenou hebkost.

vpravo: La Batista. Nejčistší egyptská 
bavlna svou zářivostí a jemností působí 
až magicky. Povrchovou úpravu vytvářejí 
nejlepší tkalci na světě, kteří umožňují 
užít si pocit z dokonale opracovaných 
vláken. Bavlna je vybírána se speciální 
péčí a zaměřením na nejdelší vlákna.
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Luxusní přehozy: downproof ochrana 
Toužíte fascinovat návštěvy? Použijte na svou pohovku luxusní přehoz s uzavře-
nou vnitřní konstrukcí, kterou tvoří tři vrstvy látek. První dvě bezbarvé jsou opat-
řeny speciální tzv. downproof ochranou, která zamezuje průniku peří. Okraje jsou 
pevně sešité a rohy dvojitě lemované, což zajišťuje pevnost a trvanlivost přehozu. 
Výplň tvoří vysoce kvalitní prachové peří bílých hus, pocházejících z certifikova-
ných husích chovů v Polsku a Maďarsku. Peří prošlo pečlivým dvojitým výběrem.

vlevo: Noblesní přehoz z kolekce Tendenze, 100% prachové 
peří z certifikovaného husího chovu v Polsku. Od 19 884 Kč
uproSTřeD: Kolekce Idea, 90 % vysoce kvalitní prachové peří 
a 10 % husí peří, certifikovaný maďarský chov. Od 12 629 Kč
vpravo: Kolekce Duna, 90 % vysoce kvalitní prachové peří 
a 10 % husí peří, certifikovaný maďarský chov. Od 10 524 Kč
Dole: Kolekce Design & Style, vysoce kvalitní prachové peří, 
certifikovaný maďarský chov. Luxusní exemplář! Od 23 763 Kč

topinfo

topinfo
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Proč volit prachové peří
Je velmi lehké a nesmírně jemné – vyrůstá na hrudníku hus. Pírko tvoří tisícovky 
jemných vláken, vyrůstajících ze středu, takže celkově získává objem a měkkost. 
Dlouholetou tradici má v severních a horských oblastech. Prachové peří je totiž 
schopné udržet přirozenou teplotu těla, rychle absorbuje vlhkost produkovanou 
lidských tělem a navíc dokáže vyvolat tepelně-regulační efekt, a to tak, že rozšíří 
teplo okolo celé postele. Peřina je lehká, přitom vás udrží v teple za extrémních 
podmínek. Čím jsou shluky peří objemnější, tím zaručují vyšší teplotní koeficient.

Antialergický komfort 
i pro vaše nejmenší
Zbystřete pozornost! Luxusní péřová 
přikrývka a péřový polštář z kolekce 
Happy Baby je vhodná do kolébky 
i dětské postýlky. Povrchová úprava 
z nejjemnější 100% bavlny obdaří 
vaši ratolest nesmírnou hebkostí 
a pocitem maximálního pohodlí. 
Výplň tvoří antialergické prachové 
peří z certifikovaných severských 
chovů, které prochází maximální 
kontrolou a garantuje nejvyšší kva-
litu výsledných produktů. Součástí 
roztomilé kolekce je luxusní dětské 
povlečení z nejjemnější egyptské 
bavlny, které vašemu potomkovi kaž-
dého věku dodá příjemný pocit po-
hody, klidu a spokojeného spánku. 
Ceny na www.interier24.com.


