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“Der er et yndigt land…”

Danmark er et lille yndigt land der er omgivet af vand og mange små dejlige øer. 
Vi hylder de danske småøer med en serie af puder og dyner i den topkvalitet, som også vores  

lille land er kendt for, vidt og bredt ude i den store verden.

De små øer ligger i forskellige vande – lige fra Vesterhavet hvor de barske bølger ruller i land,  
og til tider når stormfulde højder – til de stille fjorde, vige og bugter hvor der hersker fred, ro og idyl.

QUILTS OF DENMARK - ØERQUILTS OF DENMARK - ØER
DYNER OG PUDER FREMSTILLET I DANMARK. 

INSPIRERET AF DANSKE ØER.



FEMØ
Dyne- og pudeserier i god kvalitet der er 
meget konkurrencedygtig trods det, at vi 
bruger moskus dun med en høj bæreevne.

Fyld: moskusdun
Vår/stof: 100% bomuld, Cambric

Dyneserie i høj kvalitet der er fremstillet 
i den fineste batist vævede bomuld med 
fyld af moskus dun.

Fyld: moskusdun
Vår/stof: 100% bomuld, Batist

ASKØ

VENØ
Dyne- og pudeserie i god kvalitet, der er 
særdeles slidstærk og opfylder de fleste 
behov i forhold til at få en god nattesøvn. 
Sortimentet består af en 1-kammer pude 
samt enkeltdyner i standard og ekstra 
længde.

Fyld: andedun/-fjer
Vår/stof: 100% bomuld, Cambric



FEJØ
Eksklusiv dyne- og pudeserie der er fremstillet i 
det fineste satin vævede bomuld med fyld af 
moskus dun – den høje kvalitet er understreget 
med en gylden piping/kant.

Fyld: moskusdun
Vår/stof: 100% bomuld, Satin

RØMØ
Eksklusiv dyneserie fremstillet i det fineste 
satin vævede bomuld med fyld af gåsedun 
– den høje kvalitet er understreget med en 
gylden piping/kant.

Fyld: gåsedun
Vår/stof: 100% bomuld, Satin

TUNØ
Høj-kvalitets dyne- og pudeserie der er 
fremstillet i den fineste satin vævede lyocell/
bomuld og fyld af 100% hvide gåsedun, der 
giver serien en ekstrem høj bæreevne.

Fyld: gåsedun
Vår/stof: 50% lyocell (TENCEL™)/  
50% bomuld, Satin
TENCEL™ er et brand under Lenzing AG



Kvalitetsserie af dyner der er fremstillet  
i 100% økologisk bomuld og fyldt med de  
fineste hvide gåsedun, med en høj bæreevne. 

Fyld: gåsedun
Vår/stof: 100% økologisk bomuld, Super cambric

SKARØ

SAMSØ
Kvalitetsserie af dyner og puder der er fremstillet 
i 100% økologisk bomuld og fyld af den reneste 
varmebehandlede moskus dun og små fjer. 
SAMSØ er den serie, der har flest certificeringer 
og godkendelser i forhold til at være allergivenlig.
Serien er både svanemærket og certificeret i sam-
arbejde med Astma-Allergi Denmark. Oeko-Tex 
Standard 100 Klasse 1 og DownPass certificeret.

SAMSØ serien leveres i en lækker taske, der er 
lavet af genbrugsmateriale.

Fyld: moskusdun
Vår/stof: 100% økologisk bomuld, Super Cambric

NO
RD

IC SWAN ECOLABEL

Dyneserie i høj kvalitet der er fremstillet i den 
fineste batistvævede bomuld med fyld af lækker 
moskusdun. Serien er specielt udviklet til dig, der 
har det varmt og sveder en del om natten - men 
som gerne vil have en dyne som virker fyldig og 
dunblød. Dynen er konstrueret så overskydende 
varme og fugtighed hurtigt transporteres væk fra 
kroppen og dermed opnås en roligere og mere 
behagelig søvn. Det er felterne uden fyld i hver 
kassette, der giver dynen sin ventilerende egen-
skab. Hver kassette har et firkantet felt uden fyld.

Fyld: moskusdun
Vår/stof: 100% bomuld, Batist

DREJØ



Danske øer kollektionen er en hyldest til de mange smukke øer omkring 
Danmark. Vores mål er, at du får den bedste søvn - og det skal dette 

danske kvalitetsprodukt hjælpe dig med. 

Kollektionen er designet, udviklet og produceret i Danmark med  
fokus på kvalitet, miljø og dyrevelfærd. 

Alle vores dyner og puder er certificeret med:
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