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01 POZWOLISZ?
My, ESTELLA Sp. z o.o., jesteśmy firmą średniej wielkości  
z miasta Polkowice. Od ponad 30 lat rozpieszczamy naszych  
klientów w obszarze snu i marzeń sennych za pomocą  
znakomitej, wysokogatunkowej  bielizny pościelowej oraz prze-
ścieradeł z gumką, jak również tekstylnymi akcesoriami do sypialni 
i mieszkania. ESTELLA pościel upiększa obraz każdej sypialni i jest 
przy tym tak wielostronna i indywidualna jak sen każdego człowieka. 
Wyszukanym wzornictwem zdajemy się na nasze wyczucie. Pozwólcie 
się Państwo poruszyć produktami firmy ESTELLA i poczujcie różnicę! 

Pełni dumy możemy zaliczyć się do wiodących,  producentów 
wysokogatunkowej bielizny pościelowej i prześcieradeł z gum-
ką. Jesteśmy nowocześni i świadomie tradycyjni, stylowi i styli-
zujący, wielostronni i naturalni. Załoga ESTELLA liczy około 70  
pracowników i znajduje się w Polkowicach w województwie  
dolnośląskim, gdzie łączą się wszystkie produkcyjne, administracyjne 
i logistyczne wątki  firmy ESTELLA. 







EKSPERCI BIELIZNY POŚCIELOWEJ Z TRADYCJĄ

Kiedy założyciele hafciarstwa przemysłowego, Josef i Wilfrieda 
Kühnl w roku 1948 otworzyli we frankońskim Neustadt an der Aisch 
swój sklep, nie mieli pojęcia, że tym samym kładą kamień węgielny 
pod dzisiejszą firmę ESTELLA Ateliers GmbH. Z małego zakładu 
małżonków powstały w roku 1979 Frankońska Fabryka bielizny  
pościelowej Sp. z o.o. (FBF bed & more) oraz marka ESTELLA  
specjalizująca się w bieliźnie pościelowej. ESTELLA Ateliers 
GmbH odważyła sie wykonać krok do samodzielności. Jako  
spółka córka Kühnl Group GmbH & Co. KG firma produkuje  
od tego czasu wysokogatunkowe komplety bielizny pościelowej 
i tekstylia domowe.



1995
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Kolejnym krokiem właściciela było założenie w Polsce firmy  
Estella Sp. z o.o. w 1995 roku w Polkowicach w województwie  
dolnośląskim. Początkowo zakład mieścił się w niewielkim budynku 
o powierzchni 500 m2. Po kilkunastu latach działalności na polskim 
rynku decyzją właściciela firma ESTELLA Sp. z o.o. zwiększyła  
zdolności produkcyjne poprzez wybudowanie nowego zakładu  
produkcyjnego w Polkowicach. Obecnie posiadamy ponad  
3 000 m2 powierzchni użytkowej na której produkujemy do 10 000 
kompletów pościeli na tydzień. Całość produkcji wykonywana jest 
ręcznie przez polskich pracowników firmy. Większość produkcji  
trafia na rynki zachodnie takie jak: Niemcy, Szwajcaria, Austria, 
Begia oraz Kanada, Japonia i inne.

Kliencie, pamiętaj proszę, że wybierając produkty naszej firmy  
wspierasz polskie miejsca pracy, ponieważ bezpośrednio dajesz  
pracę pracownikom firmy ESTELLA w Polkowicach.

Nasza pościel to nie tylko wysoka jakość bawełny czy druku. 
Oprócz powyższego dostarczamy Tobie produkt zawierający  

„dożywotnią gwarancję na zamek błyskawiczny”. Oznacza to,  
że w przypadku uszkodzenia zamka, nawet po terminie  
obowiązującej gwarancji, my naprawimy dla Ciebie ten zamek 
bez żadnych dodatkowych kosztów - całkowicie za darmo! Jeśli 
zdarzy się Tobie takie uszkodzenie zanieś pościel do sklepu, 
w którym ją zakupiłeś lub wyślij bezpośrednio do siedziby firmy  
ESTELLA. Pracownicy firmy naprawią uszkodzenie i odeślą do sklepu  
lub bezpośrednio do Ciebie.

Wszystkie nasze produkty posiadają znak OEKO TEX STANDARD 100. 
Posiadanie tego znaku potwierdza, iż produkty są wolne od jakich- 
kolwiek zanieczyszczeń oraz są hipoalergiczne.  



02 ŚWIAT MARKI
ESTELLA oczarowuje ludzi swoimi wysokimi wymaganiami  
jakościowymi w zakresie snu. Nasze kolekcje bielizny pościelowej  
charakteryzują się szeroką gamą wzorów. Czy to nowoczesne, 
graficzne, kwiatowe, purystyczne czy klasyczne – w firmie ESTELLA  
zarówno młodzi marzyciele jak i stylowi miłośnicy snu znajdą  
wymarzoną pościel, która im najbardziej odpowiada. Proszę 
wyszukać swój wymarzony produkt z naszych linii produktowych!



Luksusowy sen w lekkiej jak piórko jakości: szlachetne zestawy bielizny pościelo-

wej LUXURY przekonują  doskonałą jakością wykonania na najwyższym poziomie.  

Poszewki z wysokogatunkowej satyny są wzorcowym przykładem lekkości,  

ponieważ z 1 grama bawełny uzyskano aż 136 metrów przędzy.

LUXURY



Zastosowane przędze w naszych kompletach pościeli EXQUIST unoszą Państwa 

kulturę snu na nowy poziom! 100 metrów użytej przędzy lub 120 metrów w przy-

padku batystu to zaledwie 1 gram gotowej tkaniny. Niezależnie od tego, na który 

materiał się Państwo zdecydujecie, komplety pościeli z tej kolekcji zatroszczą się 

o ekskluzywne noce i zapewnią Państwu dobry początek dnia.

Bielizna pościelowa linii produktowej ATELIER charakteryzuje się wymaga-

jącymi wzorami i harmonijną grą barw. Produkowane z niewymagającego  

prasowania dżerseju Mako – Interlock lub wybornej satyny Mako komplety  

pościeli pierwszej klasy zatroszczą sie o miękkie jak jedwab przeżycie snu  

w pełnym wymiarze. 



Nowy IMPULSE dla szczególnego przeżycia snu: kompozycje satynowej  

bielizny pościelowej linii produktowej IMPULSE oczarowują świeżymi wzorami  

i wieloma zestawami o kreatywnej optyce. Nasze ponadwymiarowe rozmiary 

kompletów pościeli np. 280x240 cm to wystarczająco dużo miejsca dla dwóch 

osób. Prawdziwy „Impuls” do wydłużonego czasu przytulania.

Dzięki linii produktowej KIDS dostarczamy naszym obecnym i wcześniejszym  

klientom jakościową bieliznę pościelową w specjalnym wykonaniu dla dzieci. 

Pościel spełnia standardy Öko-Tex i jest certyfikowanym produktem Baby  

Klasy 1 co oznacza, że ilość niektórych substancji chemicznych została zreduko-

wana nawet 10-cio krotnie! 



Nasza linia produktowa NATURE to wspania-
ły wybór delikatnych wzorów z biologicznie 
uprawianych naturalnych włókien (bawełna 
i len). ESTELLA gwarantuje pełne szacunku 
obchodzenie się z naturą i ludźmi, którzy upra-
wiają włókna naturalne. Nasza bielizna poście-
lowa Nature rozpieszcza Państwa wspaniałym 
miękkim uczuciem na skórze. Jednocześnie 
przyjmuje dużo wilgoci i ma działanie kompen-
sujące temperaturę. Postawiliśmy sobie za  
zadanie stworzenie nowej skali w dziedzinie  
naturalności, długotrwałości, ochrony środowiska 
i uczciwości. Dlatego nasza bielizna pościelowa 
NATURE jest certyfikowana według wiodących 
światowych stadardów dla wytwarzania tekstyliów  

6000-100 
biały

6000-810 
szary

6000-860 
kamienny

6000-110 
kość słoniowa

BIO PRZEŚCIERADŁO Z GUMKĄ

z biologicznie wyprodukowanych włókien natu- 
ralnych potrwierdzona certyfikatem GOTS.  
Dokument ten definiuje na wysokim poziomie 
środowiskowe i techniczne wymagania względem 
całego tekstylnego łańcucha produkcji i wymaga 
jednocześnie zachowania kryteriów socjalnych. 
Tym niemniej nasza linia produktów NATURE 
jest wytwarzana w chronionej jakości ESTELLA 
i tym samym jest miękka i przyjemna dla skóry. 
Cieszcie się Państwo zdrowym i odprężają-
cym snem i dobrym odczuciem, że zakupiliście 
produkt przyjazny dla środowiska.

Nasz program produktów NATURE  składa się z doskonale określone-
go programu kolorowych Bio-prześcieradeł z gumką. Prześcieradła z 
gumką są wykonane w naszej znanej jakości doskonałego dżerseyu ze 
100% bawełny (bio).

ORGANIC 
Certified by BCS . 28064 

PERFEKCYJNIE 
N A T U R A L N E





ODKRYJ
ESTELLA



WYSOKOGATUNKOWE PRZYKRYCIE DLA PAŃSTWA  MATERACA
W ESTELLA znajdziecie Państwo dopasowane prześcieradło z gum-
ką do każdego wzoru i każdego materaca. W zależności od materiału 
macie aż do 50 kolorów do wyboru. Można tak kombinować i bawić się 
jak dziecko!

ŻEGNAJ NUDO – WITAJ ZMIANO!
Zwirnjersey i Zwirnjersey Limited to prześcieradła z gumką oferują-
ce perfekcję i sprostają najwyższym wymaganiom. Elastyczne szwy  
narożne tworzą gładką powierzchnię i perfekcyjne dopasowanie 
do materaca. Pozostałe produkty jakościowe tworzą prześcieradło  
Feinjersey, Feinjersey Aloe Vera i  prześcieradło Velour - welurowe.

Połóż się. Wtul. Poczuj się dobrze. Niebiański sen.
To nie jest marzenie, lecz rzeczywistość z welurowymi prześcieradłami  
z gumką od ESTELLA. Uczucie aksamitu na skórze pochodzi 
z doskonale miękkiego weluru, z którego prześcieradła te są 
wykonane. Dlatego też są one idealne na zimniejsze noce  
lub na wszystkie inne, w które z chęcią kładziecie się Państwo 
do ciepłego łóżka. Teraz dowiecie się więcej o naszej jakości  
na okres zimowy.

ZWIRNJERSEY  PRZEŚCIERADŁO Z GUMKĄ
• 97% bawełna, super-czesana, podwójnie skręcona przędza
• 3% elastanu
• specjalne pory klimatyczne gwarantują przyjemną  
  kompensacje temperatury
• nie wymagające  prasowania i nadające się do suszenia 
  w suszarce bębnowej, odporne na mechacenie
• nadające się do łóżek wodnych i łózek kontynentalnych 
  do 40 cm wysokości 
 
ZWIRNJERSEY ››TOPPER‹‹ PRZEŚCIERADŁO Z GUMKĄ
• 97% bawełna, super-czesana, podwójnie skręcona przędza
• 3% elastanu
• specjalne pory klimatyczne gwarantują przyjemną
  kompensacje temperatury
• nie wymagające prasowania i nadające się do suszenia
  w suszarce bębnowej, odporne na mechacenie
• nadające się do topperów (nakładek) od 7-10 cm wysokości 
 

ZWIRNJERSEY LIMITED PRZEŚCIERADŁO Z GUMKĄ
• 96% bawełna, czesana, skręcona przędza
• 4% elastanu
• specjalne pory klimatyczne gwarantują przyjemną  
  kompensacje temperatury
• nie wymagające  prasowania i nadające się do suszenia 
  w suszarce bębnowej, odporne na mechacenie
• nadające się na materace do 25 cm wysokości

PRZEŚCIERADŁAPROGRAM

FEINJERSEY - PRZEŚCIERADŁO Z GUMKĄ
• 100% bawełny
• nie wymagające  prasowania i nadające się do suszenia  
  w suszarce bębnowej, wyjątkowo gęsta dzianina
• uniwersalny krój dla perfekcyjnego dopasowania  
• nadające się na materace do 20 cm wysokości 

 

FEINJERSEY - PRZEŚCIERADŁO ALOE VERA Z GUMKĄ
• 100% bawełny
• nie wymagające  prasowania i nadające się do suszenia  
  w suszarce bębnowej, wyjątkowo gęsta dzianina
• uniwersalny krój dla perfekcyjnego dopasowania
• Aloe Vera = miękkie i delikatne w dotyku
• nadające się na materace do 25 cm wysokości 
 

SAMT- VELOURS PRZEŚCIERADŁO Z GUMKĄ 
• 80% bawełny
• 20% poliestru
• aksamitnie miękka jakość frotte
• nie wymagające  prasowania i nadające się do suszenia  
  w suszarce bębnowej
• uniwersalny krój i gumka po obwodzie dla perfekcyjnego 
  dopasowania
• nadające się na materace do 20 cm wysokości.



03 JAKOŚĆ
W oparciu o materiały  najwyższej jakości, wymagającą technikę produkcji i obróbki, jak również pracochłonne  
drukowanie tkanin oferujemy Państwu niemiecką jakość w każdym detalu. Wykończenie, zadruk, barwienie  
i uszlachetnianie naszego wysokogatunkowego surowca odbywa się w Niemczech z wysoką dbałością o detale.  
Nawet po wielu praniach, niezależnie od tego czy dotyczy to rozmiaru standardowego czy specjalnego, 
pościele ESTELLA utrzymują kształt i kolor! Przykładem naszej obietnicy jakości jest zamek błyskawiczny ESTELLA   
z długowieczną gwarancją funkcjonowania!
Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia zamka, nawet po terminie obowiązującej gwarancji (rękojmi), 
my naprawimy dla Państwa ten zamek bez żadnych dodatkowych kosztów - całkowicie za darmo!  
Jeżeli zdarzy się takie uszkodzenie zanieś pościel do sklepu, w którym ją zakupiłeś lub wyślij 
bezpośrednio do siedziby  firmy ESTELLA. Pracownicy firmy naprawią uszkodzenie i odeślą do sklepu 
lub bezpośrednio do Ciebie.



Ten szczególnie łatwy w pielęgnacji i absolutnie nie wymagający prasowania  
materiał jest czystym produktem naturalnym. Obrabiamy surowiec w proce-
sie Interlock – dzianie (dziewiarstwo cylindryczne) uzyskując powierzchnie  
o małych, zamkniętych oczkach, które na każdej  stronie materiału wyglądają tak 
samo i są w dotyku identyczne – oznaka prawdziwej jakości rynkowej ESTELLA! 

• 100%  bawełna, Nm 100/1 długowłóknista, super-czesana 
 (tzn. 100 metrów przędzy waży tylko 1 gram)
• niemiecka jakość produktu w przyjaznym dla środowiska wykończeniu 
• gwarancja zachowania wymiarów po praniu
• termoregulująca i termo-aktywna
• szczególnie przyjemna i miła dla ciała
• nadająca się do suszenia w suszarce i zachowująca kształt
• absolutnie nie wymagająca prasowania

JERSEYMAKO INTERLOCK



PROCES PRODUKCYJNY INTERLOCK – DZIANIE (DZIEWIARSTWO CYLINDRYCZNE)
Pod pojęciem „JERSEY” rozumiane są materiały, które nie są tkane lecz dziane. Delikatne nitki przędzy nie są w tym 
procesie tkane na przemian (wątek/osnowa) lecz „splątywane” ze sobą. „INTERLOCK” jest podwójną prawo-prawą 
(tzw. dwuprawa) technika dziania z dwoma rzędami igieł. W technice tej naprzeciw siebie umiejscowione są dwie igły 
i pracują na zmianę. W wyniku tego powstaje materiał INTERLOCK-JERSEY, zamknięta, wytrzymała powierzchnia, 
odporna i o stabilnym kształcie w przeciwieństwo do Single - Jersey. Nawet po wielu praniach i procesach suszenia 
Interlock - Jersey pozostaje elastycznie miękki i oferuje błogi przytulny komfort snu.

PROCES TKANIA (SPLOT ATŁASOWY)
Tkactwo należy do najstarszych metod wytwarzania materiałów. Produktem końcowym jest uporządkowany splot  
z wielu nitek, które są ze sobą skrzyżowane. Splot atłasowy wyróżnia się dużą przewagą pokryć osnowowych od 2–5 
nitek, które idą górą i przeplatają pojedyncze wątki, dzięki temu tkanina jest bardziej błyszcząca. Analogicznie jest  
ze splotem atłasowym wątkowym - wątek 2-5 nitek przeplata pojedynczą osnowę. Długie raporty splotu powo- 
dują, że tkanina jest bardziej miękka elastyczna i błyszcząca po jednej stronie. Należy pamiętać, że tkaniny wykonane 
splotem atłasowym są tkaninami jednostronnymi. Przewaga danego układu nitek powodowała różne nazewnictwo. 
Obecnie tkaniny wykonanej w splocie atłasowym osnowowym nazywamy atłasem, a tkaniny wykonanej w splocie 
atłasowym wątkowym satyną.

DZIANINA A TKANINA
MATERIAŁOZNAWSTWO

DRUK CYFROWY
Od pewno czasu pojawił się nowy  trend w pościelach, który również zagościł na stałe w kolekcji ESTELLA, 
a mianowicie druk cyfrowy. Ta nowatorska, jak na pościel, metoda druku posiada dwie podstawowe zalety: dużą  
dokładność druku poprzez użycie wysokiej rozdzielczości oraz nieograniczoną ilość kolorów, której nie można  
uzyskać przy normalnym procesie druku. Dodatkowym atutem jest dbałość o środowisko - przy tej metodzie druku 
oszczędzamy nawet do 90% wody. 

Wątek

Osnowa

BARWNIKI REAKTYWNE
Wszystkie nasze komplety pościeli drukowane są przy pomocy barwników reaktywnych tzn. są to barwniki,  
które głęboko wnikają we włókno bawełniane i na stałe się z nim łączą. Poprzez wykorzystanie droższych (trwalszych)  
barwników możesz dłużej cieszyć się kolorami na pościeli a dodatkową zaletą jest możliwość prania w 60°C  
co umożliwia pozbycie się roztoczy.



SATIN DE LUXE MAKO-SATIN SCHWEIZER 
PREMIUM-
SATIN

• 100%  super-czesana, czysta bawełna  Nm 136/1 
   (136 metrów przędzy waży tylko 1 gram)
• łatwa do prasowania 
• nadająca się do suszenia w suszarce, temp. prania 60°C
• bardzo przyjemna w dotyku
• wyjątkowo miła ciału
• zamek błyskawiczny z gwarancją
• niemiecka jakość produktu

• 100%  bawełna Nm 85/1 długowłóknista, super-czesana
• wykończenie przyjazne środowisku
• bardzo miła ciału 
• nadająca się do suszenia w suszarce, temp. prania 60°C 
• zamek błyskawiczny z gwarancją 
• niemiecka jakość produktu

• 100%  bawełna Nm 70/1 długowłóknista, super-czesana
• wykończenie przyjazne środowisku
• wyjątkowo  przyjemna i miła ciału
• merceryzowana
• oddychająca i miękka 
• nadająca się do suszenia w suszarce, temp. prania 60°C 
• zamek błyskawiczny z gwarancją 
• niemiecka jakość produktu

• 100%  czysta bawełna, super-czesana, Nm 120/1
• 120 metrów przędzy waży tylko 1 gram
• wykończenie przyjazne środowisku 
• nadająca się do suszenia w suszarce, temp. prania 60°C 
• merceryzowana 
• z doskonałych włókien i przyjemnie lekka (80 g/m2)
• bardziej chłodna w odczuciu niż mako-satyna ESTELLA 
• zamek błyskawiczny z gwarancją  
• niemiecka jakość produktu

• 100% czystej bawełny
• gwarancja zachowania wymiarów
• wykończenie przyjazne środowisku 
• nadająca się do suszenia w suszarce, temp. prania 60°C
• jednostronnie lub dwustronnie szmerglowana  
  (drapana, efekt skórki brzoskwini) na całej powierzchni 
• zamek błyskawiczny z gwarancją 
• niemiecka jakość produktu

• 100% bawełna Nm 100/1 długowłóknista, super-czesana
• 100 metrów przędzy waży tylko 1 gram
• wykończenie przyjazne środowisku
• bardzo miła ciału 
• nadająca się do suszenia w suszarce, temp. prania 60°C 
• zamek błyskawiczny z gwarancją 
• niemiecka jakość produktu

PREMIUM-
DAMAST 

MAKO-BATIST FEINFLANELL 



... A KIEDY 
      MOŻEMY DOSTARCZYĆ PAŃSTWU?



... A KIEDY 
      MOŻEMY DOSTARCZYĆ PAŃSTWU?



ESTELLA SP. Z O.O.
Pościel dla lepszego samopoczucia

UL. POLNA 6
59-100 POLKOWICE  
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 
POLSKA

tel. (+48) 76 74 00 250 
e-mail: biuro@estella.eu

www.estella.eu


