
Od ponad 160 lat mieszcząca się nad dolnym Renem w Neukirchen-Vluyn, pielęgnująca 
tradycje rodzinne �rma Paradies z wielką starannością i znawstwem produkuje wysokiej jakości 

pościel. Na bazie doświadczenia przez pięć pokoleń powstał bardzo szeroki asortyment 
produktów - od kołder i poduszek w różnym zestawieniu tkanin wierzchnich i wypełnień, 

poprzez materace i stelaże drewniane, aż po liczne produkty, które zadbają o to, by Twój sen był 
zdrowy i spokojny, a tym samym życie przyjemniejsze.

Marka Paradies ®, o�cjalnie zarejestrowana w 1903 roku, należy do najstarszych 
niemieckich znaków towarowych i jest dziś znana oraz zastrzeżona 

w Europie i poza jej granicami. 

Najważniesze dla nas kwestie to:

•Stosowanie odpowiednich surowców i materiałów przy produkcji towarów Paradies.

•Doświadczenie i kompetencje pozwalające na taki dobór materiałów, by połączenie 
wypełnienia i tkaniny wierzchniej było optymalne

•Dbałość o szczegóły, zarówno w samej koncepcji, jak i wykonaniu produktów.

•Dążenie do innowacji, którego odzwierciedleniem jest stosowanie najnowocześniejszych 
materiałów do wypełnień oraz optymalnej techniki obrobki.

•Poczucie odpowiedzialności za człowieka i środowisko naturalne, które gwarantuje,
 że produkty �rmy Paradies są zarówno przyjazne człowiekowi, jak i ekologiczne.

Generalny dystrybutor w Polsce:
Studio K Sp. z o.o

32-744 Łapczyca 535
tel. 575 123 454 , 575 123 453

biuro@studiok.info.pl
www.studiok.info.pl
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Wszystke kołdry puchowe marki Paradies dostępne są 
w trzech wersjach termoizolacyjnych: 

Light 
Medium

Warm
aby jak najlepiej dostosować się do indywidualnych wymagań Klientów oraz warunków 

panujących w sypialniach. 
Optymalna temperatura w sypialni powinna wynosić 18-20 C.

Kołdry w wersjach Medium oraz Warm mają wszysty wnwnętrzny mur zapobiegający 
powstawaniu tzw. zimnych pól i  przemieszczaniu się puchu wewnątrz kołdry. 

Kołdry w wersji Light są pikowane.
Wszystkie produkty Paradies wykonane są z tkanin bez wybielaczy optycznych, 

dzięki czemu chronimy środowisko naturalne oraz 
przedłużamy wartości użytkowe produktów. 

Wypełnienie wyrobów puchowych stanowi wyłącznie puch gęsi, o doskonałych
 parametrach czystości i sprężystości. 



Kołdry i Poduszki Puchowe 
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Moonline – najczęściej wybierane przez Klientów kołdry
 puchowe z oferty Paradies Polska. Wyjątkowo lekkie, 
pokryte niemieckim 100 % batystem bawełnianym. 
 Poduszki półpuchowe z linii Tessa mogą stanowić 

komplet z serią kołder Moonline.

Tkanina: Niemiecki batyst puchoszczelny 100% bawełna, 90 g/m2
Wypełnienie: Nowy Polski Biały Puch Gęsi 90%

 zgodny z normą PN EN 12 934, prany w technologii SuperClean.

             

Pielęgnacja: mozna prać w temperaturze do 40°C, wietrzyć. 
Nie wystawiać na silne działanie promieni słonecznych Kołdry i Poduszki Puchowe 
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Grubo Light Medium Warm

Rozmiar Gramatura 115 g/m2 210 g/m2 270 g/m2

135x200 Waga w KG 0,31 0,57 0,73

155x200 Waga w KG 0,36 0,65 0,84

180x200 Waga w KG 0,41 0,76 0,97

200x200 Waga w KG 0,46 0,84 1,08

220x200 Waga w KG 0,51 0,92 1,19

240x220 Waga w KG 0,61 1,11 1,43

Crystal – elegancka i bardzo lekka seria kołder puchowych z oferty 
Paradies Polska dla wymagających Klientów. 

Kolekcja ta wykonana jest ze 100 % bawełnianego, 
niemieckiego batystu. 

Dodatkowo seria Crystal ozdobiona jest haftowanym
 błękitnym znakiem �rmowym.

W linii Crystal występują również poduszki półpuchowe.

Tkanina:  Niemiecki batyst puchoszczelny 100% bawełna, 86 g/m2
Wypełnienie: Nowy Polski Biały Puch Gęsi 100%, 

zgodny z normą PN EN 12 934, prany w technologii SuperClean.

Pielęgnacja:  Można prać w temperaturze do 40°C, wietrzyć. 
Nie wystawiać na silne działanie promieni słonecznych. 
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 Botanic – najnowsza w ofercie kołdra puchowa  wykonana z nowoczesnej tkani-
ny, pochodzenia botanicznego - Micro Tencel. Poszycie zostało wzbogacone włók-

nami jedwabiu w celu nadania mu jak najbardziej szlachetnych właściwości. 
Dzięki temu tkanina ta jest bardziej miękka i bardziej chłonna niż bawełna oraz 

posiada bardzo gęsty splot.
 Seria Botanic ozdobiona jest haftowanym 

błękitnym znakiem �rmowym. 

Tkanina: Niemiecki batyst puchoszczelny 95%
 Micro Tencel + 5% Jedwab naturalny, 94 g/m2

Wypełnienie: Nowy Polski Biały Puch Gęsi 100%, 
zgodny z normą PN EN 12 934.

Pielęgnacja: Można prać w temperaturze do 30°C przy użyciu 
delikatnych środków piorących, wietrzyć. 

Nie wystawiać na silne działanie promieni słonecznych. 

Grubo Light Medium Warm

Rozmiar Gramatura 115 g/m2 210 g/m2 270 g/m2

135x200 Waga w KG 0,31 0,57 0,73

155x200 Waga w KG 0,36 0,65 0,84

180x200 Waga w KG 0,41 0,76 0,97

200x200 Waga w KG 0,46 0,84 1,08

220x200 Waga w KG 0,51 0,92 1,19

240x220 Waga w KG 0,61 1,11 1,43

Crystal – elegancka i bardzo lekka seria kołder puchowych z oferty 
Paradies Polska dla wymagających Klientów. 

Kolekcja ta wykonana jest ze 100 % bawełnianego, 
niemieckiego batystu. 

Dodatkowo seria Crystal ozdobiona jest haftowanym
 błękitnym znakiem �rmowym.

W linii Crystal występują również poduszki półpuchowe.

Tkanina:  Niemiecki batyst puchoszczelny 100% bawełna, 86 g/m2
Wypełnienie: Nowy Polski Biały Puch Gęsi 100%, 

zgodny z normą PN EN 12 934, prany w technologii SuperClean.

Pielęgnacja:  Można prać w temperaturze do 40°C, wietrzyć. 
Nie wystawiać na silne działanie promieni słonecznych. 
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Grubo Light Medium Warm

Rozmiar Gramatura 115 g/m2 210 g/m2 270 g/m2

135x200 Waga w KG 0,31 0,57 0,73

155x200 Waga w KG 0,36 0,65 0,84

180x200 Waga w KG 0,41 0,76 0,97

200x200 Waga w KG 0,46 0,84 1,08

220x200 Waga w KG 0,51 0,92 1,19

240x220 Waga w KG 0,61 1,11 1,43

Diamond
Luxury

Pielęgnacja: Czyszczenie chemiczne

Diamond - luksusowa seria kołder oraz poduszek 
puchowych dla najbardziej wymagającego Klienta.

Tkanina jedwabna w kolorze ecru zdobiona jest 
eleganckim kierunkowym wzorem. Pomijając piękny wygląd, produkty 

zapewniają luksusowy komfort użytkowania.  
Wykonane są z 100% naturalnego jedwabiu niemieckiego. 

Tkanina: 100% Naturalny jedwab niemiecki
Wypełnienie: Nowy Polski Biały Puch Gęsi 100% 

zgodny z normą PN EN 12 934. 
Prany w technologii SuperClean.



Poduszki Półpuchowe

Lorena – klasyczna,  jednokomorowa poduszka z dodatkową warstwą 
tkaniny, wypełniona miękkim 30 % półpuchem gęsim. Odpowiednia ilość 
materiału wypełniającego stanowi idealne podparcie dla głowy .

Pokrowiec: 100% bawełna Maco, biała biza satynowa. 
Wypełninie: 30% Nowy Polski Biały Półpuch Gęsi.
Surowiec wypełniający zgodny z normą PN EN 12934.

Kolekcja Opis Rozmiar 40x40 40x80 50x60 50x70 50x80 65x65 70x80 80x80 15x45 
wa ek

Lorena   
 (1 komora)

30% 
puch g si

Waga w KG 
0,25 0,55 0,55 0,70 0,80 0,80 1,10 1,20 0,43

Cena w PLN 99 179 179 209 239 239 269 299 139

Tessa 
Standard 

(3 komory)

90% + 15% 
puch g si

Waga w KG 
0,27 0,55 0,60 0,70 0,79 0,83 1,07 1,21 0,43

Cena w PLN 149 259 269 319 339 349 389 419 149

Tessa 
Medium 
 (3 komory)

90% + 15% 
puch g si

Waga w KG 
0,21 0,41 0,45 0,52 0,59 0,62 0,80 0,91 —

Cena w PLN 129 229 239 269 289 299 329 369

Crystal 
(3 komory)

90% + 30% 
puch g si

Waga w KG 
0,25 0,48 0,54 0,65 0,74 0,75 0,96 1,09 0,43

Cena w PLN 169 299 319 369 389 399 439 469 169

Diamond 
(3 komory)

100% + 60% 
puch g si

Waga w KG 
0,17 0,32 0,36 0,38 0,49 0,51 0,60 0,63

Cena w PLN 319 519 539 579 639 639 759 819

—

—
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Tessa Standard– najczęściej wybierana przez Klientów poduszka 3 komorowa 
konstrukcja zapewnia optymalną sprężystość . Dzięki dwóm warstwom zewnętrznym, 
które wypełnione są wysokiej jakości miękkim 90 % gęsim puchem, półpuch gęsi 15 %  
znajdujący się w komorze środkowej, prawie nie jest wyczuwalny.

Tessa Medium - wersja z mniejszą ilością wypełnienia, w wewnętrznej komorze. 
Stworzona dla osób, które lubią puszyste poduszki lecz oczekują niższego 
podparcia dla głowy.
  

Tkanina: 100% bawełna Maco, srebrna biza satynowa.
Wypełnienie: komora środkowa - Nowy Polski Biały Półpuch Gęsi 
 15% puch, 85% pióra
komory zewnętrzne -Nowy Polski Biały Puch Gęsi – 90% puch.
Surowiec wypełniający zgodny z normą PN EN 12934

Crystal – bardzo miękka, 3 komorowa poduszka dla osób preferujących niższe 
podparcie dla głowy. Dzięki dwóm warstwom zewnętrznym, które wypełnione są 
wysokiej jakości miękkim 90 % gęsim puchem , półpuch gęsi 30 %  znajdujący się w 
komorze środkowej w ogólne nie jest wyczuwalny.

Tkanina: 100% bawełna Maco , biała pleciona biza
Wypełnienie: komora środkowa - Nowy Polski Biały Półpuch Gęsi 30%, 
komory zewnętrzne – Nowy Polski Biały Puch Gęsi 90% .  
Wypełnienia zgodne z normą PN EN 12 934.

Przekrój poduszki 
3 komorowej

10
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Poduszki z wypełnieniem
 syntetycznym



Produkty Rrozmiar Cena brutto (PLN)

Softy Tip

40x40 59

50x60 97

50x70 119

50x80 129

65x65 139

70x80 139

Softy Contour
50x70 149

70x80 179

Cotton Plus
50x70 179

70x80 199

 Poduszki z wypełnieniem syntetycznym

Poduszki syntetyczne wypełnione są łatwym w pielęgnacji włóknem kulkowym, które przy regularnym 
praniu trwale zachowuje puszystość. Poduszki te oprócz bardzo dobrego wspierania głowy i karku,
mają wiele specjalnych dodatków i funkcji, takich jak uszlachetniona tkanina plamoodporna,
 optymalna cyrkulacja powietrza oraz szybkie odprowadzanie wilgoci. 
Zamek błyskawiczy umożliwia regulację ilości wypełnienia zgodnie z indywidyalnymi potrzebami. 
Wszystkie poduszki z wypełnieniem syntetycznym można prać w temp. 60°C.

12
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Cotton Plus- pikowana
Tkanina: Maco-percal, bawełna 100%, biel naturalna
Wypełnienie: Softys Medium - włókno kulkowe, 100% 
poliester, o średniej sprężystości 
Wykończenie: Easy Clean – ułatwiające usuwanie plam

Tkanina: Maco-Percale 100% bawełna, 
plamoodporna
Wypełnienie: Softys Firm – wysokiej jakości włókna 
kulkowe – 100% polister, o większej sprężystości 
Wykończenie: 4 cm mur zewnętrzny gwarantujący 
równomierne rozprowadzenie wypełnienia oraz 
zapewniający wyższe podparcie dla głowy.

Softy Contour

Softy Tip
Tkanina: 100 % bawełna
Wypełnienie: Softys Medium - włókno kulkowe, 
100% poliester, o średniej sprężystości
Wykończenie: Easy Clean – ułatwiające
 usuwanie plam



Kołdry z wypełnieniem 
z włókien syntetycznych



15

Kołdry syntetyczne
Basic - całoroczna kołdra wypełniona jest

 wysokiej jakości włóknem Paradies 
Fill Comfort opracowanym dzięki unikalnej

 technologii High-Loft. Specjalne „puste” włókno 
jest miękkie i puszyste oraz gwarantuje dobrą 

cyrkulację powietrza dla zapewnienia 
komfortowego, suchego klimatu snu.

Pokrycie wykonano z delikatnej dla skóry 
przepuszczającej powietrze tkaniny Supranesse 

posiadającej wykończenie Aloe Vera, 
które zapewnia delikatny chwyt tkaniny. 

Dzięki zastosowanym materiałom, produkt jest 
bardzo łatwy w pielęgnacji i z powodzeniem

 może być użytkowany przez alergików.
Tkanina: 35% bawełna, 65% poliester

Wypełnienie: Paradies Fill Comfort
100% poliester

 Gramatura: 400 g/m2
Pielęgnacja: Można prać w temp. 60 °C

Basic Light- kołdra w wersji letniej o niskiej 
termoizolacyjności.

Gramatura: 150 g/m2

Produkty Rrozmiar Cena brutto (PLN)

Basic

135x200 219

155x200 269

220x200 429

Basic Light

135x200 199

155x200 249

220x200 389

Cotton

135x200 219

155x200 369

220x200 545

Produkty Rrozmiar Cena brutto (PLN)

Basic

135x200 219

220x200 429

Basic Light 155x200 249

Cotton
135x200 325

220x200 545



Kołdry z wypełnieniem 
z włókien naturalnych16

Cotton - Całoroczna kołdra, wypełniona wysokiej jakości włóknem Paradies Fill 
Comfort opracowanym dzięki unikalnej technologii High-Loft. 
Specjalne „puste” włókno jest miękkie i puszyste oraz gwarantuje dobrą
 cyrkulację powietrza dla zapewnienia komfortowego, suchego klimatu snu. 
Poszycie stanowi aktywnie oddychająca tkanina bawełniana ze specjalnym 
wykończeniem Dry�x  zapewniającym optymalne odprowadzanie wilgoci.

Tkanina: 100% bawełna
Wypełnienie: 100% poliester
Wykończenie: Dry�x
Gramatura: 400 g/m2
Pielęgnacja: Można prać w temp. do 60°C

Dry�x
Dry�x to uszlachetnienie tkaniny, które sprawia, że ciało podczas 
snu jest przyjemnie suche. W porównaniu ze zwykłą tkaniną, 
uszlachetniona tkanina Dry�x, 10 razy szybciej wchłania wilgoć
 i dzięki temu zapewnia suchy klimat snu. 
Tkanina ta również dużo szybciej schnie.
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Kołdry z wypełnieniem 
z włókien naturalnych
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1 019,00 Z

 Kołdry z wypełnieniem z włókien naturalnych

Cotton Summernight* - Wypełnienie kołdry wykonano 
ze 100% naturalnych włókien bawełny. 
Ten naturalny materiał odznacza się wysoką oddychalnością, 
co umożliwia bardzo dobrą cyrkulację powietrza.
Pokrycie wykonano z tkaniny bawełnianej o 
naturalnym odcieniu bieli. 
Tkaninę uszlachetniono wykończeniem Dry�x.
Tkanina: 100% bawełna
Wypełnienie: Paradies Baumwolle (100% bawełna)
Wykończenie: Dry�x
Gramatura: 180g/m2
Pielęgnacja: Można prać w temp. 30°C

*dostępne w sezonie letnim

Produkty Rrozmiar Cena brutto (PLN)

Cotton Summernight*

135x200 299

155x200 379

200x200 559

220x200 599

Seide Satin*

135x200 489

155x200 549

200x200 869

220x200 979

240x220 1019
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Seide Satin* - Luksusowa kołdra letnio-jesienna o doskonałych parametrach użytkowych. 
Cechą główną kołdry jest najwyższej jakości lekkie i puszyste wypełnienie z oryginalnego, 
świeżego jedwabiu naturalnego (100%) pochodzącego z selektywnie dobranych upraw dbających
 o najwyższe parametry surowca. Jedwab jest obrabiany w zakładzie produkcyjnym Paradies 
według specjalnej procedury w celu nadania mu odpowiedniej puszystości i sprężystości, której 
w naturalnej postaci nie posiada.

Luksusowe wypełnienie zostało opatrzone równie ekskluzywnym pokryciem wykonanym z satyny 
w naturalnym kolorze bawełny. Tkanina posiada dodatkowo wykończenie „Aloe Vera”, polegające 
na poddaniu jej działaniu wyciągu z aloesu, które nadaje delikatny i przyjemny „chwyt” tkaninie 
oraz pozytywne dla skory właściwości.

Tkanina: Satyna - 100% bawełna
Wypełnienie: Paradies Silk (100% jedwab)
Wykończenie: Aloe Vera
Gramatura: 220g/m2
Pielęgnacja: Czyszczenie chemiczne

* dostępne w sezonie letnim

1 019,00 Z

 Kołdry z wypełnieniem z włókien naturalnych

Cotton Summernight* - Wypełnienie kołdry wykonano 
ze 100% naturalnych włókien bawełny. 
Ten naturalny materiał odznacza się wysoką oddychalnością, 
co umożliwia bardzo dobrą cyrkulację powietrza.
Pokrycie wykonano z tkaniny bawełnianej o 
naturalnym odcieniu bieli. 
Tkaninę uszlachetniono wykończeniem Dry�x.
Tkanina: 100% bawełna
Wypełnienie: Paradies Baumwolle (100% bawełna)
Wykończenie: Dry�x
Gramatura: 180g/m2
Pielęgnacja: Można prać w temp. 30°C

*dostępne w sezonie letnim

Produkty Rrozmiar Cena brutto (PLN)

Cotton Summernight*

135x200 299

155x200 379

200x200 559

220x200 599

Seide Satin*

135x200 489

155x200 549

200x200 869

220x200 979

240x220 1019



Produkty termoregulacyjne



Produkty termoregulacyjne

Poduszka Cool Comfort świetnie sprawdzi się podczas gorących letnich nocy, zapewniając nam 
orzeźwiający klimat snu i pozwoli ograniczyć pocenie się naszej głowy. W połączeniu z nakładką 
na materac Pad Cool Comfort oraz letnią kołdrą Paradies sprawi, że Twoje łóżko będzie idealnym 
miejscem do relaksu, nawet w najgorętszą noc.
Strona chłodząca: tkanina wykonana w nanotechnologii – 52% polester, 
48% powłoka silikonowa z aktywnych mikrokapsułek, z wykończeniem
 z tkaniny bawełnianej w technologii Paradies Dry�x®. 
Zapewnia przyjemny, chłodny i suchy klimat snu.
Strona wentylująca: trójwymiarowa tkanina wykonana 
z poliestru – 85% i wiskozy – 15%. 

Pielęgnacja: Prać w temperaturze 40°C

Produkty Rrozmiar Cena brutto (PLN)

Cool Comfort
50x70 259

Pad Cool Comfort

90x200 739

140x200 999

160x200 1099

Technologia Cool Comfort 
pozwala poczuć chłodną 

świeżość układając się do snu. 
Innowacyjne materiały 

pozwalają uzyskać aktywną termoregulację, 
optymalną cyrkulację powietrza i lepsze 

odprowadzanie wilgoci.
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Pad Cool Comfort - Termoregulacyjna nakładka na materac
Strona chłodząca: Tkanina wykonana w nanotechnologii – 52% polester, 
48% powłoka silikonowa z aktywnych mikrokapsułek, z wykończeniem
 z tkaniny bawełnianej w technologii Paradies Dry�x®.
 Zapewnia przyjemny, chłodny i suchy klimat snu.
Strona Wentylująca: Oddychająca warstwa Klimaploster (100% poliester)  
z wykończeniem Dry�x, które sprawia, że wilgoć absorbowana jest znacznie 
szybciej i zdala od ciała.
Wykończenie: Elastyczne paski, do mocowania na materacu. 
Pikowanie w romby. 
Pielęgnacja: Można prać w 40 stopniach.

Produkty Paradies powstają zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. 
Wszystkie materiały zostały poddane rygorystycznym testom, na zawartość zanieczyszczeń, substancji niebezpiecznych 
dla zdrowia lub środowiska. Materiały i surowce badane są także medycznie, pod kontem wpływu na naszą skórę. 
Ze względów ekologicznych wszystkie produkty, są wolne od zbędnych rozjaśniaczy optycznych.
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Puchowa kolekcja

 Luxury Diamond
opis str. 8 i 10

Pad Cool Comfort - Termoregulacyjna nakładka na materac
Strona chłodząca: Tkanina wykonana w nanotechnologii – 52% polester, 
48% powłoka silikonowa z aktywnych mikrokapsułek, z wykończeniem
 z tkaniny bawełnianej w technologii Paradies Dry�x®.
 Zapewnia przyjemny, chłodny i suchy klimat snu.
Strona Wentylująca: Oddychająca warstwa Klimaploster (100% poliester)  
z wykończeniem Dry�x, które sprawia, że wilgoć absorbowana jest znacznie 
szybciej i zdala od ciała.
Wykończenie: Elastyczne paski, do mocowania na materacu. 
Pikowanie w romby. 
Pielęgnacja: Można prać w 40 stopniach.

Produkty Paradies powstają zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. 
Wszystkie materiały zostały poddane rygorystycznym testom, na zawartość zanieczyszczeń, substancji niebezpiecznych 
dla zdrowia lub środowiska. Materiały i surowce badane są także medycznie, pod kontem wpływu na naszą skórę. 
Ze względów ekologicznych wszystkie produkty, są wolne od zbędnych rozjaśniaczy optycznych.


