
Oferta wyrobów pościelowych 
klasy premium dla hoteli





Szanowni Państwo, 

nasza kolekcja puchowych wyrobów pościelowych dla hoteli, to oferta wyjątkowo lekkich 

kołder oraz niezwykle wygodnych poduszek. 

Pięciogwiazdkowe komplety naszej pościeli zagwarantują Państwa Gościom komfortowy sen 

– puch jest lekki, naturalny, a jego wysoka jakość zapewnia odpowiednią wentylację i regulację 

temperatury. Nocny wypoczynek w puchowej pościeli, to nie tylko niespotykana wygoda, ale 

przede wszystkim zdrowy sen oraz świetne samopoczucie w ciągu dnia! 

Kołdry i poduszki Notte Hotel są szyte na zamówienie i napełniane nowym puchem. 

Każda kołdra i poduszka wychodzi spod rąk naszych doświadczonych szwaczek, które dbają 

o najmniejszy detal. Subtelna, a zarazem elegancka biza chroni brzegi wyrobów przed 

wydostawaniem się puchu na zewnątrz oraz stanowi stylową ozdobę.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do współpracy! 

DOSKONAŁOŚĆ NATURY 

OBSZYTA PROFESJONALIZMEM I DBAŁOŚCIĄ 

O DOBROSTAN GĘSI. 
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KOŁDRA  NOTTE HOTEL 

Nasze kołdry mają kasetonową budowę, co zapobiega przemieszczaniu się puchu wewnątrz 

kołdry, dzięki czemu pozostają one puszyste i równomiernie wypełniona przez długie lata. 

Kasetonowa konstrukcja z taśmami dystansowymi pozwala także wyodrębnić klasy cieplne – 

w kolekcji dostępne są 2 klasy cieplne: wersja letnia oraz wersja całoroczna.

Oferujemy Państwu kilka wymiarów kołder, ale i jesteśmy otwarci na realizację 

indywidualnych zamówień w tym zakresie.

Nasze standardy wymiarowe to: 

4 140/200 cm 4 200/200 cm

4 160/200 cm 4 200/220 cm

4 180/200 cm 4 220/240 cm

Specyfikacja techniczna: 

Tkanina
 batyst bawełniany 

o gramaturze 110 g/m²

Wypełnienie
puch gęsi 90%

Sprężystość
FP 600 cu.in

Norma
czystość 

1000 mm – EN12934
klasa I
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PODUSZKA  NOTTE HOTEL 

Nasze poduszki są bardzo wygodne, dzięki trzykomorowej budowie. Ich długotrwałą 

sprężystość uzyskaliśmy stosując wewnętrzną warstwę półpuchu – taka budowa poduch 

zapewnia wygodne sprężyste podparcie w trakcie nocnego wypoczynku. 

Oferujemy Państwu kilka wymiarów poduszek, ale i jesteśmy otwarci na realizację 

indywidualnych zamówień w tym zakresie. 

Nasze standardy wymiarowe to: 

4 40/40 cm 4 50/80 cm

4 40/60 cm 4 60/80 cm

4 50/70 cm 4 70/80 cm 

Specyfikacja techniczna:

Tkanina
 batyst bawełniany 

o gramaturze 158 g/m²

Wypełnienie
warstwa zewnętrzna:

puch gęsi 90%
warstwa wewnętrzna:

półpuch gęsi 15%

Norma
czystość 

1000 mm – EN12934
klasa I





PRANIE I SUSZENIE WYROBÓW 
PUCHOWYCH 

Puch jako surowiec naturalny musi być poddany odpowiedniej obróbce, tak by był 

bezpieczny, a zarazem zachował wysokie parametry sprężystości. W naszym zakładzie 

produkcyjnym pierzemy puch w temperaturze 40°C oraz sterylizujemy w temperaturze 

120°C. Dzięki tym procesom oraz badaniom w laboratorium gotowy wyrób – polski puch 

gęsi, jest całkowicie wolny od zanieczyszczeń. Sterylizacja w wysokiej temperaturze 

sprawia, że posiada on właściwości hypoalergiczne.

Kołdrę puchową zalecamy prać raz na 2 lata, a poduszkę 2 razy w ciągu roku. Nasze wyroby 

można prać w pralce w temperaturze 40°C bez dodatku silnych środków piorących lub 

w profesjonalnych pralniach, które posiadają opcję czyszczenia wyrobów zawierających 

naturalny puch. Ważny jest także czas suszenia – powinien on być jak najkrótszy.

Poduszki i kołdry puchowe powinno się regularnie wietrzyć oraz roztrzepywać, co pozwala 

im zachować swoją puszystość przez długie lata. Pamiętajmy, aby nie wystawiać ich 

na bezpośredni kontakt z mocnym słońcem, ponieważ puch narażony na intensywne 

promienie słoneczne zostaje pozbawiony warstwy ochronnej i traci swoje parametry.

40°C

kołdra – raz w roku

poduszka – 2 razy w roku

nie wystawiać  

bepośredni kontakt

ze słońcem

przy suszeniu wietrzyć

i roztrzepywać
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CERTYFIKATY – JAKOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO PUCHU 

O naszej jakości i najwyższej klasie świadczą certyfikaty, których uzyskanie obliguje do 

spełnienia bardzo rygorystycznych wymagań. 

OEKO –TEX klasa I 

Standard 100, jakim certyfikowane są nasze wyroby, zapewnia gwarancję braku szkodliwych 

substancji dla zdrowia i życia człowieka, także w przypadku dzieci i niemowląt. 

NOMITE

Bezpieczeństwo dla alergików. Tkaniny używane do wyrobów certyfikowanych mają gęsty 

splot – zabezpieczają przez przedostaniem się roztoczy w głąb wyrobu – znacznie ogranicza 

to ich rozwój. 

POZOSTAŁE NASZE CERTYFIKATY: 

4 RDS poszanowanie dobrostanu zwierząt

4 Down Pass poszanowanie dobrostanu zwierząt 

4 ISO 9001:2018

4 ISO 14001
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ZAUFANIE I WSPÓŁPRACA  

Swoim zaufaniem obdarzyły nas krajowe i międzynarodowe firmy, specjalizujące się 

w produkcji pościeli i kołder czy też sprzętu outdoorowego oraz branża hotelowa. 

Ciągła współpraca z Klientami na rynku japońskim, niemieckim, włoskim, szwajcarskim, 

polskim i z wieloma innymi krajami, to  wyznacznik wysokiej klasy naszych wyrobów. 

Hotele z którymi współpracujemy: 

4 Hotel Copernicus, Kraków

4 Hotel Pod Różą, Kraków 

4 Hotel Rubinstein, Kraków

4 Hotel Stary, Kraków

4 Hotel Mercure, Wrocław

4 Art Hotel, Wrocław

4 Hotel Monopol, Wrocław

4 Scandic Hotels, Wrocław

4 Hotel Gołębiewski, Mikołajki

4 Hotel Gołębiewski, Wisła

4 Pałac Trzebieradz, Nowe Warpno

4 Siedlisko Morena, Stare Juchy

4 Odejewski – Odan, Człuchów

4 Odan Odejewski, Chojnice

4 Hotel Monopol, Katowice

4 Hotel Prudential, Warszawa

4 Park Hotel, Szczecin



Producentem wyrobów pościelowych Notte Hotel jest:

ANIMEX FOODS  SP. Z O.O.

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami: 

Joanna Gilewska

+48 604 508 870

Grzegorz Kozioł

+48 608 657 813

Jacek Strzelczyk

+48 608 666 862

www.notte.pl/hotel


