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Řekni mi, v čem spíš, a já ti povím, jak budeš zdravý a druhý den odpočatý. Parafráze 

známého úsloví nachází vítěze v každém, kdo svou ložnici či obývací pokoj vybavil 

luxusními péřovými přikrývkami a přehozy DaunenStep. Italská značka se 100letou 

tradicí je výhradním dodavatelem Vatikánu, jejími zákazníky jsou kněží, zaměstnanci 

papežské kanceláře a v peřinách má možnost usínat i Svatý otec. V butiku Daunen-

Step v Lago di Como nakupuje George Clooney. Přehoz této značky zvolila i choť ital-

ského exprezidenta Carla Adzelia Champiho. Věděla, co manžel potřebuje a ocení.

Peřiny
Peřiny,



✱ 87  TOP CLASS 5_2008

✱ top interiér

tePLoučko...

Církevní hodnostáři, politici i herci 
se proměnili v labužníky. Nejenže 
jsou tyto ručně zhotovované pro-

dukty kvalitní a krejčovsky přesné, hlavně 
jsou zdraví prospěšné. V posteli trávíme v 
průměru třetinu života 
a DaunenStep ji zpří-
jemňuje, jak je to mož-
né. Poležet tak můžete 
v unikátních peřinách 
z kajčího peří, uscho-
vaného do jemných tex-
tilií z nejčistší egyptské 
bavlny. Zvláštní pozor-
nost si zaslouží luxusní 
péřové přikrývky pro 
nejmenší, vhodné jak 
do kolébky, tak i po-
stýlky. Báječně hebká, 
dětem příjemná povrchová úprava je plně-
na z 90 % antialergickým prachovým peřím 
bílých hus ze speciálních severských chovů 
a z 10 % husím peřím. Každý produkt této 
řady prochází minimálně pěti kontrolami 
od mezinárodních organizací, což zaručuje 
vysokou kvalitu. Dopřejte dětem to „nej“!

Nejen znalec ví, že každé peří je lepší než 
umělé materiály, a značka pro svou výrobu 
používá pouze peří certifikovaných šlech-
titelských farem, které garantují vysokou 
kvalitu a zdravotní nezávadnost hus. Tyto 
farmy zaručují dobré zacházení s chovnými 
zvířaty, která převážně pocházejí z východ- 
ní Evropy. Klima těchto států zajišťuje, že 
prachové peří je hustší, a tudíž kvalitnější. 
Povrchový materiál, do něhož je plněno, 
získal dvě významná osvědčení. Oekotex-
standard 100 (nejvyšší ekologické označe-
ní) a NOmiTE 1021 (hájí zájmy alergiků). 
Alergeny jsou téměř v každém domovním 
prachu, kde se vyskytují roztoči. Bavlněná 
vlákna těchto peřin ovšem zabraňují prů-
niku parazitů více než jakékoli jiné při-
krývky, takže k alergické reakci v tomto 
případě nedochází. A jaké jsou nejzajíma-
vější z aktuálních kolekcí DaunenStep?

Starlet: peřiny se stříbrem
Stříbro jen nezdobí. Pro své antimikrobio-
nální vlastnosti mělo své místo v ložnicích 
již před staletími. Až dosud byla do tkanin 
vplétána stříbrná vlákna nebo se stříbrná 

pára nechala působit na již hotovou látku. 
Nově vyvinutá forma Silver protection na 
základě nanotechnologií vpravuje stříbrné 
ionty přímo dovnitř vláken tkaniny, takže 
se posléze nemůže znehodnotit praním ani 
chemickým čištěním. Navíc obsah bakterií 
se zredukuje o 95 % už během dvou hodin. 
Tato péřová přikrývka patří do limitované 
edice. Výplň je z extra velkých chomáčků 
peří, jež prošly přísným ručním výběrem. Na 
povrchu je tkanina z té nejčistší egyptské 
bavlny, zářivé a jemné. Při výběru byl kla-
den důraz na nejdelší vlákna, která dávají 
materiálu nejlepší vlastnosti. 15 234 Kč

Peřiny
Peřiny,

ve kterých usíná 
nejen papež

101 let firmy DaunenStep
Dílnu v centru Bolzany otevřel v roce 1907 marius eccel, italský odborník 
ve výrobě prošívaných pokrývek pomocí tradičních technologií. v roce 1969 
se sídlo přesunulo na renon Plateau a otěže firemního managementu převzal 
eccelův vnuk Kurt. Jeho syn mario 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.

VLeVO: V kolekci můžete mít 
až pět teplotních stupňů své 
oblíbené přikrývky (extra light 
na léto, light pro teplejší noci, 
medium na jaro a podzim, 
warm na zimu a extra warm 
pro velmi chladné noci). Na 
konci sezony ji zabalte do ori-
ginální DaunenStep bavlněné 
tašky (získáte při zakoupení) 
a uložte na suché místo. 

VPRAVO: Peřiny s prachovým 
peřím stačí pravidelně větrat, 
aniž by se ovšem dlouhodobě 
vystavovaly slunečním paprs-
kům, pravidelně je protřepá-
vat, natřásat a vyvarovat trva-
lému nátlaku v jednom bodě.
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Atelier Eccel 1907 L´Edredone: 
Černá královna s kajčím peřím
Výplň peřové přikrývky tvoří výhradně kajčí 
peří, to nejdražší, jaké je k mání. Kajky jsou 
divoké kachny, které žijí na útesech islandu. 
Když migrují, zanechávají hnízda plná úžas-
ně hedvábných chomáčků, jež chrání mladé 
kajky před arktickými větry a promrznutím. 
Peří z hnízd mohou vybírat jedině speciálně 
školení odborníci, schopní se pohybovat v ne-
bezpečných, téměř nepřístupných a od civili-
zace velmi vzdálených místech. Díky nim ve 
své peřině najdete vzácné peří, které pro své 
vlastnosti patří k nejvyhledávanějším. Černé 
zbarvení a vysoká kvalita peří přinášejí kaj-
kám přezdívku Černé královny islandu. Nej-
luxusnější výplň, jakou se teď můžete přikrýt, 
nepodléhá žádným módním trendům a ulehá 
se do ní s pocitem jemnosti, která se nemění. 
Na výběr jsou tři povrchové úpravy: La Seta 
z pravého hedvábí, ii Cashmere z pravého 
kašmíru a Nano Batiste, mistrovské dílo nej-
lepších tkalců na světě výlučně z těch nejdel-
ších vláken egyptské bavlny. Od 189 450 Kč

nobLeSA...

JeMnoSt...

NAHOŘe: Vskutku královský dekor, který 
ani bonvivánsky pohozený na designové 
židli nemusí působit na návštěvu odpudivě.

DOLe: Zatímco luxusní přehozy vyžadují 
profesionální chemické čištění, peřiny je 
možné prát v přizpůsobených pračkách 
při programu pro velmi jemná vlákna 
a sušit okamžitě po vyprání v sušičce. Peřiny



Proč vůbec sázet
na prachové peří
Q v prstech velmi lehké a jemné, aby 
ne – vždyť vyrůstá na hrudníku hus. 
husí pírko tvoří tisíce jemných vláken, 
vyrůstajících ze středu do všech stran, 
takže celek získává objem a měkkost. 
Dlouhou tradici má tato výplň přikrý-
vek v severních a horských oblastech, 
a to proto, že prachové peří dokáže 
udržet přirozenou teplotu těla, rychle 
absorbuje vlhkost produkovanou lid-
ských tělem a vyvolává tepelně-regu-
lační efekt tak, že rozšíří teplo okolo 
celé postele. Báječné je, že ačkoli je 
peřina lehká, může vás udržet v teple 
i za extrémních podmínek. Čím jsou 
shluky prachového peří objemnější, 
tím zaručují vyšší stupeň teplotního 
koeficientu. Daunenstep zhotovuje 
pět různých teplotních stupňů, takže 
si vyberete v každém ročním období.

tŘPYt...

Peřiny

Starlight: přehozy s křišťály 
Crystallized Swarovski Elements
i vaše peřina může být šperkem, aspoň po-
kud volíte tento luxusní přehoz s uzavřenou 
konstrukcí, kterou tvoří tři vrstvy látek – 
dvě bezbarvé se speciální, tzv. downproof 
ochranou (zamezuje průniku peří) a povr-
chová látka s moderním designem. Okraje 

černé přikrývky jsou pevně sešité a rohy 
navrch dvojitě lemované, což zajišťuje pev-
nost a trvanlivost výrobku. Vrcholem jsou 
křišťály, od starověku jeden z nejcennějších 
materiálů. Vaše něžná polovička již nebu-
de litovat, že před ulehnutím musela odlo-
žit náušnice i náhrdelník. Třpytit se beztak 
bude na celém těle už od 30 412 Kč.

Potěšen bude každý. Nejčistší egyptská ba-
vlna se vymyká zářivostí a jemností, působí 
až magicky. Nepřekonatelný talent tkalců 
pak umožňuje užít si pocit z luxusně opra-
covaných vláken. Zda při výběru peří volit 
pro nás exoticky znějící kajky či třeba husy 
z maďarských chovů, je již na vás.
Jisté je jedno: usnete jako dítě...           n 

K o n t a k t :  l  D a U n e n s T e P,  w w w . i n t e r i e r 24 . c o m


