De beste nachtrust
Slaap in kwaliteit

De productie

Het origineel van
Vervaardigd
in Duitsland
De eerste oogopslag geeft nog niet prijs wat onze producten nu zo bijzonder maakt. HANSKRUCHEN staat voor een
milieuvriendelijk concept, waarbij enkel gecontroleerde materialen gebruikt mogen worden om zijn donsproducten te vervaardigen. Het dons en de veren zijn afkomstig van eenden en
ganzen die op een diervriendelijke manier worden gehouden.
De natuur heeft dons en veren een filigrane structuur meegegeven: door hun ultra lichte gewicht hebben ze een grote elasticiteit en een hoog vulvermogen. Dankzij deze unieke kenmerken omsluit dons veel lucht en geeft het warmte af terwijl
het tegelijk ook de vochtigheid regelt.
Daarom zijn alleen echte donzen
dekbedden licht, luchtig en behaaglijk warm. Kortom, de perfecte airconditioning voor het bed.
Onze donzen dekbedden staan garant voor een verkwikkende slaap,
want, niets is meer waard dan een
goede nachtrust.
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Het ene donzen

Donzen dekbedden
Wat maakt het verschil?
Dekbedden en kussens met een vulling van dons en veren zijn wondermiddelen om goed te slapen. Echt natuurlijk
dons wordt op dat vlak al van oudsher sterk gewaardeerd.
De kwaliteit van uw nachtrust ligt ons nauw aan het hart.
HANSKRUCHEN maakt donzen dekbedden en kussens
van topkwaliteit: grootvlokkige dons van beste kwaliteit in
hoogwaardige hoezen – klassieke elegantie.
Wij gebruiken uitsluitend gezonde, natuurgerijpte dons en
veren van de allerbeste ganzen, die op een diervriendelijke
manier worden gehouden. Onze producten zijn ook geschikt voor mensen met een allergie.
De zorgvuldige verwerking in onze traditionele atelier en de
strenge kwaliteitscontrole staan garant voor een gecontroleerde kwaliteit: de enige echte van HANSKRUCHEN.

Wasbaar

Antiallergisch

n dek bed is het andere niet

n & hoofdkussens
Vario Kombi-Systeem
De premium producten van HANSKRUCHEN zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen ‘Extra licht’, ‘Licht’, ‘Medium’ en
‘Warm’. Hiermee is al voor een groot deel aan uw persoonlijke
wensen met betrekking tot slaapgewoonten en comfort
voldaan.
Het Vario Kombi-systeem gaat nog een stapje verder en biedt
de mogelijkheid de donzen dekbedden met elkaar te combineren. Hiertoe heeft elk dekbed een eenvoudig knopensysteem. Speciale knopen zorgen ervoor dat u moeiteloos kunt
variëren, zodat u in een handomdraai uw persoonlijk slaapklimaat kunt creëren.
Het jaargetijde en uw eigen warmtegevoel bepalen zo uw
persoonlijke dekbedkeuze. Zo gemakkelijk is heerlijk en goed
toegedekt slapen!

Nooit te koud of

Hoe vind ik het juiste
Slaaptypes
en warmteklassen
Extra licht

Voor zeer warme streken en hartje zomer of bij kamertemperaturen vanaf 22°C. De extra lichte en lucht
doorlatende donzen dekbedden zorgen ervoor dat
ook onrustige slapers van een fijne nachtrust genieten.

Licht

Voor warme streken en warme seizoenen of bij kamertemperaturen tussen 18°C en 22°C. De luchtig lichte
donzen dekbedden zijn vooral geschikt voor niet te
koude slaapkamers of voor slapers die het snel te
warm hebben.

Medium

Voor kamertemperaturen tussen 16°C en 18°C. Dit
donzen dekbed is perfect voor de lente en de herfst en
’s winters voor slaapkamers waar het niet al te koud is.

Warm

Voor kamertemperaturen tussen 14°C en 16°C, van de
late herfst tot de vroege lente. Het beste winterdekbed
voor al wie met het raam open slaapt en voor diegenen
die het graag uitermate behaaglijk warm hebben.

Een echt donzen dekbed vormt de airconditioning van uw bed. Het creëert een persoonlijk microklimaat en zorgt bij elke slaper
voor een gelijkmatige lichaamstemperatuur.

f nooit te warm

e donzen dekbed?

Kamertemperatuur Vulgewicht / m 2

Warmteklassen

22 – 27°C

60 – 100g

4

18 – 22°C

125 – 150g

3

16 – 18°C

170 – 210g

2

14 – 16°C

225 – 290g

1

Een milieuvriendelijk

Grüne Ga n
Wij dragen bij tot een
gezondere wereld
Het label Grüne Gans® is onze groene voetafdruk. Dons is
een puur natuurlijk product, een product dat weer aangroeit.
Veren en dons zijn een volkomen ecologisch, milieuvriendelijk en recycleerbaar natuurlijk product. Wij gebruiken alleen
dons van ganzen en eenden die op een diervriendelijke
manier worden gehouden bij speciaal geselecteerde leveranciers.
Dons en veren worden volgens een traditionele methode
gewassen overeenkomstig de meest recente biotechnische
normen en worden op een traditionele milieuvriendelijke
manier verwerkt.

k concept
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Duurzame kwaliteit
Dons is verre van een wegwerpproduct. Donzen dekbedden
en hoofdkussens van HANSKRUCHEN gaan heel lang mee.
De unieke kwaliteit van de vullingen en tijk én de traditionele
verwerking in onze fabriek in Münsterland staan garant voor
een duurzame, gezonde nachtrust.
HANSKRUCHEN-kwaliteit blijft altijd in de mode.

Makkelijk

Elke dag fris

in onderhoud
De eenvoud zelve...
U beleeft langer plezier aan uw donzen dekbed door het met
zorg te behandelen:
1. Schud uw donzen dekbed liefst elke dag even op, zodat het
dons zijn oorspronkelijke vorm terugkrijgt.
2. Lucht uw donzen dekbed regelmatig. Vermijd blootstelling
aan rechtstreeks invallende zonnestralen en aan vochtig weer
(nevel en regen).
3. Borstel indien nodig uw donzen dekbedden lichtjes af.
4. Klop niet op uw donzen dekbed of stofzuig het niet, want
anders kan het dons er uit komen.
5. Wasbaar tot 60°C in wasmachines vanaf 7 kg.
(Wasmiddel voor dons/wol, droogtrommel max. 5*)

Al onze producten zijn wasbaar.
Houd rekening met de onderhoudstips. Wij raden u aan
uw donzen dekbed door een
gespecialiseerd bedrijf te laten
reinigen. Daar wordt het via een
speciaal wasprocedé optimaal
gereinigd.

Wasbaar

Antiallergisch

“Wij zijn erg trots om producten te maken
waarvan de kwaliteit u elke nacht opnieuw
weer nabij mag zijn. Slaap lekker!”

www.naturdaunen.de

