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Bedre hvile i naturens fineste fiber

God hvile betyr mye. Sengetøy i myk merino 
bidrar til et godt sovemiljø. Forskning viser 
at merino gir et mer sammenhengende søvn-
mønster og en dypere søvn. Vi ønsker deg en 
god natt i naturens fineste fiber. 

Eksklusivt sengetøy i 
100% merino

« ... som å sove 
på en sky!» Oria, 14 år



Dynetrekk:
200 x 140 cm
220 x 140 cm

Putetrekk: 
50 x 70 cm

Maskinvask 40oC 
på ullprogram.

Produktinformasjon

Shadow greySoft sand

Indigo night Pale aqua

Vær trygg på vår merinoull
Har du tenkt på at det er ull man bruker for å 
flammehemme? Ull er et langt tryggere alternativ 
enn bomull, lin, bambus eller syntetiske fibre som 
er vanlig i soverommet.

Enkelt å holde fint
Merino har naturlig selvrensende egenskaper. 
Heller regelmessig lufting enn hyppig vask, det 
sparer også miljøet. Merino er både mykt og 
slitesterkt. Med enkelt vedlikehold har du et 
deilig sengetøy i nesten en evighet.

Pionerer igjen...
For oss er merinoull naturens fineste fiber. Ull 
har blitt brukt til å sove i siden tidenes morgen 
– før bomull, syntetisk og før vaskemaskinen.
Vi har høstet lærdom fra historien og gitt
naturfiberen en fornyet drakt.

Baylon er et nytt merke fra flokken bak 
Lillelam. Allerede i 2004 var vi pionerer 
ved å lage rene merinokleskolleksjoner for 
nyfødte, alltid med den fineste og mykeste 
kvaliteten mot huden. Nå bruker vi de 
samme råvarene og metodene for å lage 
mykt sengetøy.

Baylon er vårt familienavn og vi har 
lang historie tilbake til ull-industriens 
opprinnelse i byen Mazamet i Syd-
Frankrike. Vi kombinerer franske 
tradisjoner for utsøkt håndverk og finesse, 
med norsk kjærlighet til ull.

Kontakt oss:

Baylon | Lillelam AS
Drammensveien 127, 0277 Oslo
www.baylon.no

22 44 68 85
post@baylon.no

Sunn hud med ren ull
Vår ullkvalitet er dermatologisk testet og kliniske 
resultater viser at det kan forebygge allergi på 
flere områder. 

Hudanalyse for pasient med dermatitt/eksem:

   Stille og myk mot huden

   Regulerer kroppstemperatur

   Transporterer fuktighet

   Selvrensende

   Naturlig flammehemmende

Mer og bedre søvn i ull
Ren merinoull kan bedre søvnkvalitet. 

Sammenligning ved bruk av ullnattøy med bomull og syntetisk 
nattøy på et varmt rom:

Tørrhet Rødhet Kløe Smerte

Uke 1-4: vanlige hudplager Uke 4-7:Døgnbruk av 
merino mot huden

Ull Bomull Syntetisk
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