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Okres jesienno-zimowy wymaga wyciągnięcia z szafy ciepłych swetrów, kurtek i kocyków. W tym
czasie ważnym jest nie tylko grubsze ubranie, ale również wystrój sypialni. Chcesz sprawić sobie
piękną, a jednocześnie funkcjonalną pościel na jesień? Sprawdź nasze wskazówki, dzięki którym
znajdziesz dla siebie idealny komplet.

Pościel na jesień - jaki komplet pościeli wybrać?

Dobra tkanina na pościel - czyli jaka?

Wbrew pozorom o stopniu termoizolacji kołdry nie decyduje jedynie jej grubość. Równie
istotnym okazuje się tkanina zastosowana do stworzenia poszewki. Wybierając komplet
pościeli warto wziąć pod uwagę czy dany materiał gwarantuje komfort podczas snu. Aspekt ten
jest szczególnie ważny w okresie jesienno-zimowym. 

Ciekawostką jest to, że w chłodniejszym okresie w roku znacznie zdrowszym jest spanie pod
ciepłą kołdrą, niż dodatkowe zwiększenie temperatury w pomieszczeniu. Jaki więc materiał
będzie idealny na jesienną pościel?

Bawełna

Bawełna jest absolutną królową w kontekście tanich pościeli na jesień. Materiał o uniwersalnym
charakterze wyróżnia się przyjemną dla ciała strukturą, a jednocześnie wykazuje dobre
właściwości termoizolacyjne. Pościel bawełniana to wybór prosty, a jednocześnie niezwykle
funkcjonalny. 

Zależy Ci na podobnych właściwościach, ale na nieco bardziej eleganckiej strukturze materiału?
Polecamy pościel wykonaną z adamaszku bawełnianego lub bawełny egipskiej. Pierwszą
tkaninę można rozpoznać po delikatnym połysku i klasycznym wykończeniu. Ten drugi materiał
zaś wybierany jest bardzo często do hoteli. Wynika to z faktu, iż bawełna egipska długo
zachowuje kolor i fakturę, nawet przy wielokrotnym praniu. 



Mikrofibra

Mikrowłóknina z cienkich włókien poliestrowych stanowi materiał idealny na jesienne, a także
zimowe noce. Tego typu materiał jest niezwykle ciepły i zapewnia przyjemne uczucie
,,otulenia” podczas snu. Dodatkowym atutem kompletów pościeli z mikrofibry jest fakt, że  są
one dość tanie, a przy okazji również szybkoschnące. Mikrofibra jest tkaniną przyjazną dla
alergików, ponieważ nie przepuszcza kurzu oraz roztoczy. Dzięki szerokiej dostępności tego typu
produktów, każdy może bez trudu znaleźć tani komplet pościeli na zimę w ulubionym kolorze.

Wełna

Podobnie jak w przypadku ubrań, wełna sprawdza się równie dobrze jako tkanina na pościel.
Dobra przepuszczalność powietrza, świetna izolacja cieplna, a także łagodna struktura materiału
- wszystko to gwarantuje wygodę użytkowania wełnianej pościeli w okresie jesienno-zimowym.
Warto też wiedzieć, że najzdrowiej jest spać nago pod tą tkaniną. W takich warunkach bowiem
wełna najlepiej dopasowuje się do temperatury ciała człowieka.

Batyst

Batyst to przyjemny dla skóry, delikatny materiał, uszyty najczęściej z bawełny lub lnu. Choć bywa
stosowany wyłącznie w charakterze ozdobnym, może stanowić również główny materiał na całą
pościel. Tkanina batystowa występuje naturalnie w odcieniu bieli, ale można ją w bezpieczny
sposób zabarwić. Pościel batystowa będzie idealnym wyborem na chłodne, jesienne wieczory, z
uwagi na jej właściwości izolacyjne i higroskopijne. Dodatkowym atutem kompletu pościeli
tego typu jest fakt, że jest ona bardzo łatwa w pielęgnacji.

Modne wzory na jesienne wieczory 

Chcesz mieć przytulną, jesienną sypialnię? Warto więc zapoznać się z aktualnymi trendami w
świecie tekstyliów. Wygląd pościeli ma znaczenie, ponieważ często stanowi główny element
kolorystyczny w sypialni. Ponadto, wybierając pościel na jesień czy zimę ze szlachetnego
materiału można liczyć na doskonałą estetykę, a także wygodę użytkowania. Jakie komplety
pościeli na chłodne pory roku polecamy?

Serca cętki - idealna pościel bawełniana na jesień

Na początek proponujemy pościel w serca, która zachwyca połączeniem śnieżnej bieli i
ciekawego zestawienia odcieniu brązu, czerni i szarości. Tkanina, z której stworzono produkt
posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100, co świadczy o pełni bezpieczeństwa stosowania
wśród alergików i małych dzieci. Komplet pościeli o gramaturze 125 g/m2 jest wygodna w
stosowaniu dla osób w dowolnym wieku. Poszwa na kołdrę w uniwersalnym rozmiarze 160x200
cm posiada zapięcie na suwak. W komplecie występują również dwie poszewki na poduszki w
rozmiarach 70x80 cm.



Listek - pościel z bawełny z różnymi wzorami

Zależy Ci na wysokogatunkowej bawełnie? Wybierz pościel bawełnianą Listek, zachwycającą nie
tylko szaro-zielonym, niebagatelnym wzorem. Lekka, wytrzymała, a przy okazji również
przewiewna i ciepła tkanina jest gwarantem wygody użytkowania w niejednej sypialni. Dzięki
wykończeniu tkaniny gładzikiem pochodzenia naturalnego, pościel nie tylko świetnie się
prezentuje, ale jest również przemiła w dotyku. Komplet pościeli stworzony w polskiej szwalni
posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Złote liście w bieli - uniwersalna pościel z certyfikatem

Jeszcze jeden bawełniany komplet pościeli wyróżnia się drobnym, kolorowym wzorem, który
ożywi niejedno wnętrze. Podobnie jak wyżej opisane produkty, ten również posiada stosowny
certyfikat jakości, a także został w 100% uszyty z bawełny. Wygodny suwak gwarantuje komfort
użytkowania, zaś optymalna gramatura 125g/m2 zapewnia lekkość, przewiewność a także
wytrzymałość materiału. Komplet Złote liście w bieli to wybór taniej i jednocześnie niezwykle
funkcjonalnej pościeli na długie zimowe wieczory.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem pościeli?

Materiał - jeśli jesteś alergikiem, polecamy zakup pościeli wykonanej z naturalnej bawełny
lub wełny. Materiały syntetyczne, a szczególnie te słabszej jakości mogą bowiem wywoływać
uczulenia, a jednocześnie szybciej się niszczyć.
Rozmiar - dobierz komplet pościeli odpowiadającej rozmiarowi Twojej kołdry i poduszek.
Zbyt duże poszewki będą nie tylko źle się prezentować. Utrudniają również komfortowe
użytkowanie pościeli.
Certyfikaty - ich obecność świadczy o najwyższej jakości tkanin zastosowanych do
stworzenia danego kompletu pościeli. Warto więc sprawdzić czy produkt posiada certyfikat
Oeko-Tex Standard 100.
Cena - trudno oczekiwać wysokiej jakości od taniej pościeli. Wybierając pościel, która ma
służyć na dłużej warto więc przeznaczyć na nią nieco większy budżet.

Zanim dokonasz ostatecznego wyboru pościeli na jesień, zwróć uwagę na następujące aspekty:
 

Kupuj pościel od polskiego producenta
Zależy Ci na wyjątkowej pościeli uszytej z myślą o najwyższym komforcie użytkowania? Wybierz
komplet pościeli na jesień od polskiego producenta. Komplet pościeli z polskiej szwalni to
również doskonały sposób na wspieranie mniejszych biznesów, działających w zgodzie z etyką
przemysłową. Kupując komplety pościeli od polskich producentów możesz więc nie tylko nabyć
produkt dobrej jakości, ale przy okazji również wesprzeć ekologię. 
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