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Silke sengetøj
Sengetøj med historie
Kunsten at fremstille silke blev opfundet i Kina for
5.000 år siden, og kineserne er stadig førende når det
handler om råsilke og forarbejdede silkeprodukter,
som f.eks. silkesengetøj af høj kvalitet.
Silkesommerfuglens larver, som spinder de fine
silketråde, lever af friskhakkede morbærblade. Heraf
kommer navnet morbærsilke. Efter 30 dage er larven
udvokset og arbejdet med at spinde kokonen, der
består af en silketråd på 3-4000 meter, påbegyndes.
Det er kun den bedste kvalitet, ca. 800 meter, som
anvendes til vævning af silkesengetøj. Fremstillingsprocessen foregår uden nogen form for brug af
kemikalier.

Den bedste kvalitet
Silkesengetøj fra Butterfly Silk of Copenhagen fremstilles af den bedste
morbærsilke med en momme vægt på 19. Sengetøjet er satinvævet og
lukningen foregår ved hjælp af lynlås. Der er endvidere bindebånd i
hjørnerne på dynebetrækket, så dynen ikke ”stikker af”. Butterfly Silk
of Copenhagen er naturligvis Oeko-Tex 100 certificeret.

Hvad er momme?
Momme er en metode hvor man via vægten på silken regner
sig frem til hvor godt silke er. Momme angiver silkens kvalitet og
holdbarhed. Butterfly Silk of Copenhagen fremstilles udelukkende i
Momme 19. En klasse A Morbærsilke også bedre kendt som Mulberry
silke – der er silkens svar på egyptisk bomuld.
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Silkedyner og puder
Silke har en naturlig egenskab til at være svedabsorberende, og kan optage op til en 1/3 af sin egen vægt,
uden at den føles fugtig. Desuden er silke temperaturregulerende, hvilket gør at den sikrer den optimale
sovetemperatur hele året rundt. Derudover har silke en stærk antibakteriel og selvrensene egenskab,
hvilket gør både silkedyner, -puder og -sengetøj ideel til personer, der lider af allergi overfor f.eks. husstøvmider.

Silke / silke

De originale og absolut mest
eksklusive silkedyner og -puder.
Både fyld og vår er fremstillet i 100%
langfibret morbærsilke. Her får du
silke - fra inderst til yderst.

Silke / bomuld

Silkedyner og -puder hvor fyldet
er fremstillet i 100% morbærsilke
og våret er lavet i 100% bomuld.
Alle dyner og puder er Oeko-Tex
certificeret.

Silke / bambus

Silkedyner og -puder med fyld, der
er fremstillet af 100% morbærsilke.
Våret er fremstillet i 100% bambus.
Bambusplanten er kendt for, at
være særdeles hurtigvoksende og
bæredygtig.

Luksus silkepude
Eksklusiv pude med både fyld og vår
i 100% langfibret morbærsilke
Luksus silkepuden er fremstillet af den absolut bedste
silkekvalitet der findes på markedet. Puderne er håndlavet, hvor de mange hundrede lags silke strækkes ud i
pudens fulde størrelse.
Fyld: silke
Vår/stof: 100% morbærsilke, Satin

Luksus silkedyne
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Eksklusiv dyne med både fyld og vår
i 100% langfibret morbærsilke

Luksus silkedynen er fremstillet af den absolut bedste
silkekvalitet der findes på markedet.
Dynerne er håndlavet, hvor de mange hundrede lags
silke strækkes ud i dynens fulde størrelse.
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Fyld: silke
Vår/stof: 100% morbærsilke, Satin

Luksus silkedyne, hotel
Hoteldyne med både fyld og vår
i 100% langfibret morbærsilke
Hoteldynen er fremstillet af den absolut bedste
silkekvalitet der findes på markedet.
Dynerne er håndlavet, hvor de mange hundrede lags
silke strækkes ud i dynens fulde størrelse.
Hoteldynen findes kun i én varmeklasse, og har lidt
mindre fyld end LUKSUS Silkedynen.
Fyld: silke
Vår/stof: 100% morbærsilke, Satin

Silke-/bomuld pude
Silkepude med vår i 100% bomuld
Våret i 100% bomuld gør at dynen føles utrolig lækker
- og betyder at den lighed med silke / bambus dynen
bliver konkurrencedygtig på prisen.
Fyld: silke
Vår/stof: 100% bomuld

Silke-/bomuld dyne
Silkedyne med vår i 100% bomuld
Våret i 100% bomuld gør at dynen føles utrolig lækker
- og betyder at den lighed med silke / bambus dynen
bliver konkurrencedygtig på prisen.
Fyld: silke
Vår/stof: 100% bomuld

Silke-/bomuld babydyne
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Silkedyne med vår i 100% bomuld
Våret i 100% bomuld gør at dynen føles utrolig lækker
- og betyder at den lighed med silke / bambus dynen
bliver konkurrencedygtig på prisen.
Fyld: silke
Vår/stof: 100% bomuld

Silke-/bambus dyne
Silkedyne med vår i 100% bambus
Våret i 100% bambus gør at dynen føles utrolig blød
og lækker - og næsten ligeså glat som et silkevår.
Fyld: silke
Vår/stof: 100% bambus

Silke-/bambus babydyne
Silkedyne med vår i 100% bambus
Våret i 100% bambus gør at dynen føles utrolig blød
og lækker - og næsten ligeså glat som et silkevår.
Fyld: silke
Vår/stof: 100% bambus

Alle dyner fra Butterfly Silk
er pakket i en flot taske
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