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Sen, choć jest jedną z podstawowych potrzeb na-
szego organizmu i poświęcamy jej prawie jedną 
trzecią naszego czasu, często bywa bagatelizowa-
ny. Zaniedbujemy go, a przecież warunkuje wła-
ściwe funkcjonowanie nie tylko ciała, ale i umysłu. 
Dobry, zdrowy sen w niezwykły sposób regeneruje 
siły, uspokaja nerwy, łagodzi różnego rodzaju do-
legliwości. Przynosi odpoczynek, relaks, zapewnia 
dobre samopoczucie – sprawia, że nasze życie staje 
się lepsze.

Stres, problemy z koncentracją, ciągłe uczucie zmę-
czenia to codzienne problemy wielu ludzi. Jednak 
gdy złe samopoczucie zaczyna być codziennością, 
trzeba temu zaradzić. Specjaliści od lat niezmien-
nie powtarzają: bądźmy aktywni, odżywiajmy się 
zdrowo, dbajmy o sen.

Ale nie tylko długość snu się liczy – bardzo ważna 
jest także jego jakość. Tutaj decydujące znaczenie 
ma to, na czym i w jakich warunkach śpimy. Na 
przykład czy przeznaczone do spania pomieszcze-
nie jest przewietrzone, czy nasz organizm nie jest 
zbyt obciążony późno zjedzoną kolacją, czy w trak-
cie dnia wypiliśmy odpowiednią ilość wody. Przed 
snem warto się zrelaksować, posłuchać muzyki czy 
poczytać odprężającą lekturę.

Jednak kluczowym elementem naszego odpoczyn-
ku jest materac. Dobrze dobrany model odciąży 
kręgosłup, zapewniając mu podparcie i odpo-
wiednie nawodnienie dysków ułożonych między 
kręgami, pozwoli rozluźnić się mięśniom i da ukoje-
nie całemu organizmowi, dzięki czemu nowy dzień 
powitamy pełni sił.

SEN NIEZBĘDNY DO ŻYCIA

W pośpiechu codzienności, zabiegani i roztargnieni, często zapominamy, jak ważne jest 
nasze zdrowie, spokojny i kojący sen. To dzięki niemu odpoczywamy i budzimy się z nową 
energią życiową. Pozwólmy, by czas przeznaczony na sen był wykorzystany optymalnie, 
by każda noc była jak małe wakacje.
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Firma Optimum została założona w 1992 roku. Od 
samego początku działalności kładziemy nacisk na 
satysfakcję i komfort naszych Klientów. Obecnie je-
steśmy w gronie największych producentów matera-
cy w Polsce, a jednocześnie jednym z nielicznych ze 
stuprocentowym kapitałem krajowym. Ponad 25-let-
nie doświadczenie oraz znajomość rynku pozwalają 
nam na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. 

Przyznawane liczne wyróżnienia, zarówno lokalne 
(niżański Laur Gospodarczy 2002), jak i ogólnopol-
skie (Laur Konsumenta 2005, Gazela Biznesu 2008, 
certyfikat Wiarygodna Firma 2014), potwierdzają 
rzetelność w dążeniu do realizacji wizji firmy. W 2005 
roku Optimum pomyślnie przeszło audyt certyfiku-
jący, przeprowadzony przez RWTÜV Systems GmbH 

Polska, gwarantujący spełnienie standardów jakości 
w zakresie projektowania i produkcji materacy oraz 
kanap. 

Misją naszej firmy jest zapewnienie zdrowego snu. 
Chcemy szerzyć wśród społeczeństwa świadomość 
konieczności dbania o zdrowy sen. Wiemy, że odpo-
wiednio dobrany materac i stelaż mogą znacząco 
poprawić jakość snu.

Jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój naszej firmy, 
nieustanne polepszanie jakości naszych produktów 
oraz poszerzanie grona naszych stałych Klientów. 
Współpracujemy z producentami mebli, salonami 
meblowymi, hotelami i architektami wnętrz. Konsul-
tujemy budowę naszych materacy z fizjoterapeutami.

NASZA HISTORIA I MISJA

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi produktami i życzymy Państwu, tak obecnym, 
jak i przyszłym Klientom, spokojnego i zdrowego snu.
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PORADNIK

By wybrać właściwy dla siebie materac, najlepiej 
położyć się na nim w salonie meblowym i sprawdzić, 
czy jest dla nas odpowiedni. Jego powierzchnia po-
winna być równa i elastyczna, tak aby dokładnie 
podpierała każdą część ciała. Warto w tym miejscu 
wykonać tzw. test płaskiej ręki. Leżąc na plecach, 
należy włożyć płaską dłoń między swoje plecy a ma-
terac. Jeśli można to zrobić z łatwością i wyczuwamy 
sporą wolną przestrzeń, to materac najprawdopo-
dobniej jest zbyt twardy. Jeśli włożenie ręki między 
materac a plecy jest zupełnie niemożliwe, najpraw-
dopodobniej testowany produkt jest za miękki. 

Materac zbyt twardy podpiera ciało tylko w kilku 
miejscach, co utrudnia krążenie krwi. Pozycja taka 
nie zapewnia właściwego nawodnienia dysków.

Materac zbyt miękki sprawia, że kręgosłup zbytnio 
się wygina, a przestrzenie między dyskami są jedno-
stronnie ściśnięte i przez to niewłaściwie odżywione.

Prawidłowe ułożenie kręgosłupa w pozycji „na wznak”.

WYBÓR MATERACA

Test płaskiej dłoni

Zalecamy
• dla każdego materac posiadający strefy o zróż-

nicowanej twardości; 
• dla osób o większej wadze ciała materace wyższe, 

o większym stopniu twardości (powyżej 3);
• dla osób z wadami postawy modele zrobione z tzw. 

inteligentnych materiałów o dużej elastyczności, 
zawierające piankę termoelastyczną, najlepiej 
profilowaną, oraz materace typu kieszeniowego –  
siedmiostrefowe o zmniejszonej średnicy sprężyn.

Prawidłowe ułożenie kręgosłupa w pozycji „na boku”.
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DLA POPRAWIENIA KOMFORTU

Proponujemy

• stosowanie ochraniacza z tkaniny „oddychającej” 
i wodoodpornej, posiadającej barierę antyroz-
toczową;

• na stelażu pod materacem położyć przekładkę 
filcową (s. 50). 

DLA OCHRONY MATERACA

Sugerujemy

• modele materacy posiadające stronę letnią i zi-
mową. Pierwsza zawiera warstwę bawełny, zna-
komicie sprawdzającej się w wysokich tempera-
turach, a warstwa naturalnej wełny po drugiej 
stronie materaca gwarantuje uczucie ciepła; 

• pokrowce na materace uszyte z tkanin Tencel lub 
TeoSoft (s. 9) z wszytym zamkiem rozdzielczym, któ-
ry umożliwia całkowite zdjęcie i wypranie wybra-
nej części pokrowca; 

• położenie materaca na odpowiednim stelażu, 
najlepiej z odpowiednią regulacją. Zaletą stela-
ży regulowanych jest m.in. możliwość uniesienia 
nóg, co pozytywnie wpływa na ich regenerację 
i poprawia krążenie krwi. Regulacja twardości 
w części środkowej daje możliwość dopasowania 
do indywidualnych upodobań użytkownika (s. 45);

• zastosowanie odpowiedniej nakładki na mate-
rac pozwalającej na dodatkowe dopasowanie 
twardości do indywidualnych preferencji (s. 49); 

• stosowanie prześcieradła o właściwościach anty-
bakteryjnych i redukujących zapachy (s. 53).



NASZE POKROWCE
Pokrowiec jest nieodłączną częścią materaca. Za-
pewnia ochronę, przedłużając jego żywotność, 
a także podnosi walory estetyczne oraz komfort 
i higienę użytkowania. Antyalergiczna owata, którą 
pikowana jest większość naszych pokrowców, za-
pewnia dodatkową miękkość oraz poprawia mikro-
klimat we wnętrzu materaca. 

Dla uzyskania optymalnej cyrkulacji powietrza 
w pokrowcach z linii premium i standard wszyty jest 
boczny pas z siatki 3D, który oprócz zapewnienia 

odpowiedniej wentylacji materaca ułatwia również 
odprowadzanie wilgoci.

Ponadto pokrowce z kategorii premium, standard 
oraz pokrowiec Jersey posiadają zamki rozdzielcze,  
które umożliwiają całkowite rozdzielenie części 
górnej i dolnej tak, aby można było ściąg nąć tylko 
jedną z nich i ją wyprać. Temperatura prania nie 
powinna przekraczać 40°C. 



Tencel (37% Tencel, 63% poliester) 
Wykonany jest z nowoczesnych włókien wiskozo-
wych, które zapewniają bardzo dobry transport 
wilgoci na zewnątrz. Tkanina posiada wysokie wa-
lory estetyczne oraz antybakteryjne. Dzięki gładkim 
włóknom jest miła w dotyku. To ekologiczny materiał 
polecany osobom o wrażliwej skórze oraz na po-
krowce dla dzieci. 

TeoSoft (35% bawełna, 65% poliester)
Zawiera naturalne woski pszczele, dzięki czemu wy-
kazuje korzystne dla skóry właściwości przeciwbak-
teryjne, przeciwzapalne i przyspieszające gojenie się 
drobnych ran. Uszyty jest z bardzo miękkiej tkaniny 
mającej właściwości pielęgnacyjne i wygładzające 
skórę. Szczególnie polecany jest osobom poszukują-
cym wspomagania regeneracji skóry w czasie snu.

TeoMed (29% bawełna, 71% poliester)
Dzianina TeoMed jest autorskim projektem techno-
logów Teofilowa. Pełni kompleksową ochronę higie-
niczną: wstrzymuje rozwój mikrobów i alergenów, 
zapobiegając powstawaniu przykrych zapachów, 
posiada sprawdzoną dobrą tolerancję w kontakcie 
ze skórą, nie traci swoich walorów podczas prania. 
 

POKROWCE PREMIUM

Pokrowce te pikowane są antyalergiczną owatą o gramaturze 300 g/m². Dzięki zastosowaniu zamka roz-
dzielczego można ściągnąć i wyprać wybraną część pokrowca. Uszyte są z tkanin:
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POKROWCE STANDARD

Bamboo (28% bambus, 72% poliester)
Włókna bambusa mają właściwości termoregula-
cyjne oraz antybakteryjne. Pokrowiec polecany jest 
w szczególności osobom borykającym się z nadmier-
ną potliwością podczas snu. Pozwala na uniknięcie 
nieprzyjemnych zapachów, ponieważ w naturalny 
sposób izoluje mikroorganizmy. Jest równocześnie 
miękki i przyjemny w dotyku. 

AloeVera (50% bawełna, 50% poliester) 
Wyciąg z aloesu w pokrowcu sprawia, że wykazuje 
on właściwości kosmetyczne i wspomaga natural-
ny proces regeneracyjny skóry, dając przyjemne 
uczucie chłodu. Posiada właściwości antyalergicz-
ne i antybakteryjne, zapobiegając namnażaniu się 
roztoczy. Tkanina jest miękka i miła w dotyku.

Silver (32% wiskoza, 68% poliester) 
Użycie w pokrowcu jonów srebra umożliwia rozłado-
wania nagromadzonych w nim ładunków elektro-
statycznych. Srebro blokuje dostęp oraz zmniejsza 
rozwój bakterii i pasożytów na powierzchni matera-
ca, dzięki czemu pokrowiec wykazuje właściwości 
antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. Polecany jest 
osobom cierpiącym na alergię.

Pokrowce te pikowane są antyalergiczną owatą o gramaturze 300 g/m². Dzięki zastosowaniu zamka roz-
dzielczego można ściągnąć i wyprać wybraną część pokrowca. Uszyte są z tkanin:
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POKROWCE EKONOMIK

Jersey (100% poliester) 
Występuje również w wersji pikowanej owatą o gra-
maturze 200 g/m2. Zastosowanie zamka rozdzielcze-
go umożliwia zdjęcie i wypranie wybranej części 
pokrowca.  

Princess (60% poliester, 40% polipropylen)
Wykonany jest z wytrzymałej tkaniny żakardowej.  
Zamek znajduje się z trzech stron pokrowca. Posiada 
uchwyty ułatwiające obracanie materaca.

Frota (80% bawełna, 20% poliester)
To pokrowiec antyalergiczny. Ma doskonałe właś-
ciwości chłonne, dlatego polecany jest dzieciom, 
osobom ze skłonnością do alergii oraz cierpiącym 
na nadmierną potliwość. 

 

Pokrowce te pikowane są antyalergiczną owatą o gramaturze 120 g/m². Można je zdjąć i wyprać.
Uszyte są z tkanin:
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NASZE MATERACE
Fundamentalnym elementem warunkującym dobry 
sen jest materac. Poszczególne rodzaje materacy 
mają rozmaite właś ciwości, przez co dla różnych 
osób idealną propozycją może okazać się inny mo-
del. Wybór materaca jest sprawą bardzo indywidual-
ną, dlatego podczas podejmowania decyzji nie nale-
ży się śpieszyć ani sugerować cudzymi preferencjami.

Aby sprostać wszelkim oczekiwaniom użytkowników 
do produkcji naszych materacy używamy tylko cer-
tyfikowanych surowców. Natomiast gotowe produk-
ty poddajemy skrupulatnym testom, żeby wykluczyć 
wszystko, co mogłoby zakłócić idealny wypoczynek.



WYBRANE SUROWCE
Sprężyny kieszeniowe 
siedmiostrefowe

Pianka wysokoelastyczna  
profilowana wielostrefowa Lateks

Kokos lateksowany

Włosie końskie

Pianka termoelastyczna  
profilowana wielostrefowa

Pianka wysokoelastyczna  
nacinana wielostrefowa

Sprężyny kieszeniowe  
o zmniejszonej średnicy

Sprężyny bonelowe 
5-zwojowe
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MATERACE PIANKOWE

Materac wyso-
kość

Visco Plus 24 cm 4 x x x x x

Neptun Lux 22 cm 3 x x x x x

Dream Lux 20 cm 3/4 x x x x
Optimax 20 cm 3/4 x x x x
Neptun 22 cm 2 x x x x x

Blazar WS 15 cm 2 x x x x
Blazar JS 15 cm 3 x x x

Luna 15 cm 3/4 x x x
Mediolan 8/10 9/11 cm 4 x x x

MATERACE BONELOWE

Materac wyso-
kość

Polaris Plus 23 cm 5 x x x x x x
Polaris II 18 cm 4 x x x   x x x
Polaris 17 cm 3/4 x x x x x x
Orion 16 cm 3 x x x x x

 

BUDOWA MATERACY
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MATERACE KIESZENIOWE SIEDMIOSTREFOWE

Materac wyso-
kość  

Wezen Lux 20 cm 4 x x x x x
Wezen 20 cm 4 x x x x x
Nestor 21 cm 5 x x x x
Agat 22 cm 3 x x x x x x
Onyks 21 cm 3/4 x x x x x

Szmaragd 21 cm 3 x x x x
Topaz 25 cm 3 x x x x x

Syriusz L-3 20 cm 3 x x x x x
Syriusz WO-3 20 cm 3 x x x x x

Syriusz P-3 20 cm 4 x x x x x x
Sorento 26 cm 3 x x x x x
Adara 20 cm 3/4 x x x x x x

MATERACE KIESZENIOWE JEDNOSTREFOWE

Materac wyso-
kość

Mizara 19 cm 5 x x x x

Alkara 18 cm 3/4 x x x x x x
Andante 17 cm 6 x x x x

Argo 17 cm 3 x x x x Opis ikon na stronach 54 i 55.
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MATERACE PIANKOWE 
Materace piankowe charakteryzują się wysokim 
poziomem elastyczności, co bardzo ułatwia do-
bre dopasowanie się do kształtów ludzkiego ciała. 
Na rynku obecne są różne rodzaje pianek: tzw. pianki 
komfortowe, tj. termoelastyczne i wysokoelastyczne, 
oraz pianki standardowe – poliuretanowe. Materace 
piankowe mogą składać się z jednego rodzaju pianki 

lub z połączenia różnych jej gatunków. Na komfort 
materaca piankowego oprócz rodzaju użytego ma-
teriału wpływa również jego gęstość oraz grubość. 
Odpowiednie nacinanie i profilowanie pianki dodat-
kowo poprawia jego walory. Materace piankowe 
cechują się niewielką wagą, co znacznie ułatwia 
ich transportowanie i użytkowanie.



Unikatowy materac Visco Plus gwarantuje nieby-
wałą wygodę. Zaprojektowany z dużą starannością 
pozwala na optymalne podparcie ciężaru ciała tak, 
by zapewnić użytkownikowi najwyższy komfort. Re-
agująca na nacisk i temperaturę pianka termoela-
styczna starannie otula zmęczone ciało niezależnie 
od przybranej pozycji, a odpowiednie profilowa-
nie doskonale dopasowuje się do anatomicznego 
kształtu kręgosłupa, dbając o jego prawidłowe uło-
żenie. W trosce o wrażliwą skórę całość zamknięta 
jest w niezwykle miękkim, antybakteryjnym pokrow-
cu z kategorii Premium. 

VISCO PLUS

TeoSoft TeoMed Tencel
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To komfort w najlepszym wydaniu. Każda z warstw 
wchodzących w skład materaca ma inne zadanie. 
Pianka termoelastyczna z różnymi strefami twardo-
ści dba o wygodę użytkownika, dopasowując się 
tak, aby nic nie powodowało najmniejszego nawet 
ucisku. Pianka poliuretanowa zapewnia sprężystość 
i trwałość dzięki dużej odporności na odkształcenia. 
Natomiast specjalne profilowanie ostatniej, wysoko-
elastycznej warstwy ułatwia odpowiedni przepływ 
powietrza i pozytywnie wpływa na krążenie krwi. 
Całość doskonale współpracuje z ludzkim ciałem 
i tworzy idealne warunki do wypoczynku.

NEPTUN LUX

TeoSoft TeoMed Tencel
pikowany z jednej strony 
pianką termoelastyczną
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Ta nietypowa struktura wkładu została zaprojektowa-
na z myślą o bardziej wymagających użytkownikach. 
Bazą jest tutaj odporna na odkształcenia wysoko-
elastyczna pianka o zwiększonej gęstości, zapew-
niająca solidne podparcie całego ciała. Natomiast 
przykuwające uwagę poprzeczne wstawki z pianki 
termoelastycznej, o różnej twardości zastosowanej 
po dwóch stronach materaca, ułożono w miejscach 
największego nacisku, co zapobiega zbytniemu za-
padaniu się w podłoże. Takie ułożenie pianek zapew-
nia jeszcze większy komfort i tworzy znakomite miejsce 
do relaksu.

DREAM LUX 

Bamboo Silver AloeVera
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Czasami bywa tak, że trudno się zdecydować, czy 
wolimy miękkie podłoże, czy potrzebujemy czegoś 
twardszego. Optimax wychodzi naprzeciw takim 
dylematom. Wystarczy odwrócić materac na drugą 
stronę i problem rozwiązany. Obie powierzchnie re-
agują na temperaturę ciała, dzięki czemu idealnie 
dopasowują się do wagi użytkownika, potęgując 
uczucie komfortu. Środek materaca wypełnia wyso-
koelastyczna pianka o zwiększonej gęstości, która za-
pewnia lepszą sprężystość i odporność na odkształ-
cenia. Całkowicie zdejmowany pokrowiec bardzo 
ułatwia dbanie o higienę. 

OPTIMAX

Bamboo Silver AloeVera
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NEPTUN

Piankowe ukojenie. Idealne po ciężkim dniu. Trzy ro-
dzaje nowoczesnych materiałów i trzy różne sposoby 
oddziaływania na wymagający odprężenia orga-
nizm. Pierwsza warstwa, pianka termoelastyczna, 
idealnie dostosowuje się do kształtu ciała. Ułożona 
po drugiej stronie pianka wysokoelastyczna dba o od-
powiednie podparcie kręgosłupa. I wreszcie trzecia, 
środkowa warstwa z pianki poliuretanowej zapobiega 
odkształceniom, zapewniając całości odpowiednią 
stabilność. Idealny tercet, z którym każda noc upłynie 
w poczuciu niezwykłego komfortu. Bamboo Silver AloeVera
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BLAZAR WS

Wygodny materac to najlepsze miejsce odpoczynku. 
Bazą tego modelu jest wysokoelastyczna pianka 
o dużej sprężystości i odporności na odkształcenia. 
Produkt wyróżniają unikatowe nacięcia wykonane 
po obu jego stronach, które tworzą siedem stref 
twardości. A to z kolei pozwala na bardzo precy-
zyjne dopasowanie się materaca do kształtu ciała 
użytkownika, zapewniając tym samym doskonałe 
podparcie podczas snu. Pokrowiec ze specjalnej 
wodoodpornej tkaniny spełnia wszystkie kryteria 
dotyczące wyrobów medycznych. Jersey 120 Princess
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BLAZAR JS

Trwałość, lekkość i wygoda w jednym. Łóżko z takim 
materacem pozwala zregenerować siły i odpocząć 
przed kolejnym dniem, zwłaszcza młodszym człon-
kom rodziny. Zastosowanie wysokoelastycznej pianki, 
która doskonale podtrzymuje ciało, jest gwarantem 
dużej sprężystości i odporności na odkształcenia, 
a miękka, antyalergiczna tkanina pokrowca wy-
raźnie zwiększa komfort użytkowania. Dzięki swoim 
walorom materac chętnie zestawiany jest ze stela-
żami regulowanymi, a zastosowanie pokrowca z tka-
niny paroprzepuszczalnej i nieprzemakalnej spełnia 
wszelkie wymogi stawiane wyrobom medycznym. Jersey 120 Princess
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LUNA

MEDIOLAN

Niezwykle lekki, dwuwarstwowy materac skonstru-
owany z dwóch rodzajów elastycznej pianki przyniesie 
komfortowy sen. Wysoka sprężystość, odpowiednia 
cyrkulacja powietrza i właściwe podparcie całego 
ciała sprzyjają dobrze przespanej nocy. A to już tylko 
krok do wspaniałego dnia.

Jersey 120

Princess

To najlepszy wybór, jeżeli zależy nam na niewielkiej 
wadze materaca. Mediolan to ultralekki i wyjątkowo 
elastyczny produkt w przystępnej cenie, zamknięty 
w przyjemnym w dotyku pokrowcu o właściwościach 
antyalergicznych. Polecany zwłaszcza dzieciom i mło-
dzieży. Cechuje go duża elastyczność, która zapew-
nia relaks i wygodę.

Jersey 120

Princess
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MATERACE KIESZENIOWE
Materace kieszeniowe opierają się na konstrukcji 
wkładu, w którym każda sprężyna jest umieszczo-
na w oddzielnej kieszonce. Dzięki takiej budowie 
sprężyny pracują niezależnie od siebie, co sprawia, 
że materac idealnie dopasowuje się do ciała śpią-
cej na nim osoby, zapewniając jego prawidłowe 
podparcie.

Materace kieszeniowe wielostrefowe mają siedem 
zróżnicowanych stref twardości. Strefy twardości za-
pewniają dokładniejsze dopasowanie materaca 
do kształtu ciała, staranniej podpierając te partie, 
które wywierają największy nacisk. W zależności 
od modelu stosowane są w nich sprężyny o różnej 
średnicy: im mniejsza jest średnica sprężyn, tym ich 
ilość w materacu jest większa, a co za tym idzie – 
dają lepsze podparcie ciała i większy komfort snu.



To wyjątkowo starannie skonstruowany materac wie-
lostrefowy, który pozwoli zregenerować siły i ruszyć 
na podbój świata ze zwiększoną energią. Niezależnie 
od przybranej pozycji rdzeń materaca w naturalny 
sposób dopasowuje się do śpiącego ciała dzięki 
użyciu siedmiostrefowych sprężyn o zmniejszonej 
średnicy. Z pewnością pokochają go alergicy, gdyż 
odpowiednio dobrane warstwy lateksu ograniczają 
rozwój drobnoustrojów, a perforowana powierzchnia 
nie blokuje swobodnej wymiany powietrza. Pokro-
wiec materaca jest dostępny w niezwykle delikat-
nych dla wrażliwej skóry nowoczesnych materiałach 
z serii Premium. Po takim wypoczynku każdy poranek 
będzie radosny i pełen nowych wrażeń.

WEZEN LUX

TeoSoft TeoMed Tencel
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Starannie dobrane elementy tego materaca spełnią 
wszystkie oczekiwania nawet najbardziej wymaga-
jącego użytkownika. Znakomite podparcie wszyst-
kich części ciała, a dzięki temu harmonijny i zgodny 
z naturą sen zapewni kręgosłupowi mikropunktowa 
sprężystość. Rozmyślne dobranie siedmiu stref kom-
fortu pozwoli na dokładne podtrzymanie również 
cięższych części ciała. Zastosowanie przewiewnej 
bawełny po jednej i ogrzewającej wełny po drugiej 
stronie materaca sprawi, że można go łatwo dosto-
sować do danej pory roku. 

WEZEN 

Bamboo Silver AloeVera
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Doskonała symbioza użytego wkładu z ciałem użyt-
kownika. Materac Nestor to wysokiej jakości produkt 
składający się ze starannie dobranych komponen-
tów. Wyczuwalny komfort i jednocześnie zwiększo-
ną trwałość zapewniają zewnętrznie ułożone płyty 
z pianki wysokoelastycznej, a na idealną cyrkulację 
i poprawę ukrwienia ciała wpływa nieprzypadkowe 
profilowanie powierzchni. W trosce o maksymalną 
higienę zastosowano zamek rozdzielczy ułatwiający 
pranie pokrowca. Taki sen zapewni lepsze samopo-
czucie każdego dnia.

NESTOR

Bamboo Silver AloeVera
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Rozmyślnie dobrane do produkcji tego materaca 
materiały zapewnią użytkownikowi niezwykle wy-
godny odpoczynek o każdej porze roku. Kluczowe 
znaczenie dla komfortu snu ma w tym przypadku 
punktowa sprężystość i zróżnicowanie twardości, 
dzięki którym wszystkie partie ciała mają zapew-
nione odpowiednie podparcie. Bez obawy mogą go 
użytkować osoby wrażliwe na roztocza, gdyż specjal-
nie wyprofilowane kanaliki wentylacyjne zapewniają 
odpowiednią cyrkulację powietrza, a lateks mini-
malizuje namnażanie się bakterii i drobnoustrojów.

AGAT

Bamboo Silver AloeVera
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To niezwykły materac, który daje wiele możliwości 
wyboru, pozwalając w ramach jednego produktu 
na indywidualne dopasowanie do osobistych upodo-
bań. Podstawą jest gwarantująca solidne podparcie 
cięższym partiom ciała i dopasowująca się do kształ-
tu kręgosłupa punktowa sprężystość wkładu i siedem 
stref komfortu. Idealne rozwiązanie dla osób prefe-
rujących twardsze podparcie podczas snu stanowi 
użycie kokosu, który jako naturalny materiał poprawia 
również wentylację wewnątrz materaca. Dzięki temu 
każdy nowy dzień będzie pełen dobrych chwil. 

ONYKS

Bamboo Silver AloeVera
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Ten wygodny materac sprężynowy otulony jest 
warstwami pianki o dużej elastyczności, podno-
szącej jego walory. Pianki takie są bardzo odpor-
ne na odkształcenia, a z drugiej strony zapewniają 
swobodny przepływ powietrza i lepsze krążenie krwi. 
Zróżnicowaną twardość, zapewniającą odpowied-
nie podparcie wszystkich części ciała, daje wkład 
ze specjalnie dobranych elementów. Opcja wyboru 
twardości sprężyn wnosi dodatkową możliwość lep-
szego dopasowania modelu do wagi użytkownika. 
Dzięki temu sen przyniesie wyjątkowe odprężenie.

SZMARAGD

Bamboo Silver AloeVera
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To wysoce komfortowy, składający się z kilku warstw 
model odpowiadający na różne potrzeby naszego 
organizmu. Gwarantuje jakże potrzebną po wyczer-
pującym dniu odrobinę luksusu. Ergonomiczne uło-
żenie ciała i odpowiednie podparcie kręgosłupa 
możliwe jest dzięki zróżnicowanej twardości uzyskanej 
przez zastosowanie punktowej elastyczności sprężyn. 
Wrażenie miękkości i delikatnego masażu to zasługa 
warstwy z pianki termoelastycznej, która odpowied-
nio reaguje na nacisk i temperaturę, podnosząc tym 
samym poczucie komfortu.

TOPAZ

Bamboo Silver AloeVera
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Słowem-kluczem jest tutaj równowaga. Zastosowane 
komponenty obiecują zarówno niezwykłą wygodę, 
jak i dbałość o higienę snu. Swobodny przepływ po-
wietrza i ciepła zapewnia unikalna struktura wkładu, 
a na zmniejszenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów 
znacząco wpływają warstwy z płyty lateksowej 
umieszczone po obu stronach materaca. Optymal-
ne dopasowanie się do budowy całego ciała gwa-
rantuje punktowa sprężystość wkładu i siedem stref 
komfortu. Warstwa bawełny daje odpowiednią prze-
wiewność latem, a naturalna wełna ciepło w chłod-
niejsze dni. To jak nieustanne wakacje.

SYRIUSZ L-3

Jersey 200
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Sprężystość, elastyczność, trwałość i komfort – tak 
w kilku słowach można streścić walory tego wielowar-
stwowego materaca, które gwarantują odpowiednią 
regenerację i dobre samopoczucie po każdej prze-
spanej na nim nocy. Kiedy doda się do tego warstwę 
naturalnej, przewiewnej, a przez to chłodzącej ba-
wełny z jednej strony i ogrzewającej wełny owczej 
z drugiej, można być pewnym, że to idealny wybór. 
Materac ten dostępny jest również w wersji na stelażu.

SYRIUSZ WO-3

SYRIUSZ P-3 

Ta wersja materaca charakteryzuje się większą ela-
stycznością, a co za tym idzie – wydłużonym czasem 
żywotności. Doskonałe podparcie poszczególnych 
partii ciała, co wyraźnie wpływa na jakość snu, za-
pewnia użycie pianki wysokoelastycznej. Znakomi - 
te dopasowanie termiczne gwarantuje użycie weł-
ny owczej i bawełny po różnych stronach materaca, 
dzięki czemu można dostosować stopień ocieplenia 
do temperatury zewnętrznej. Taki odpoczynek będzie 
czystą przyjemnością.

Jersey 200

Jersey 200
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SORENTO

ADARA 

Jest znakomitą propozycją dla osób, którym zale-
ży na zwiększonej sprężystości materaca. W tro-
sce o różne potrzeby poszczególnych partii ciała 
opracowano siedem stref komfortu, dzięki czemu 
na każdą z nich oddziałują sprężyny o specjalnie 
dobranej twardości. Nie zapomniano o zapewnieniu 
przepływu powietrza podczas snu, w specjalny spo-
sób profilując odpowiednie pianki. Antyalergiczny 
pokrowiec dopełnia prozdrowotne właściwości ma-
teraca, zapewniając niebywałą wygodę i komfort.

Jersey 200

Odpowiednie dopasowanie materaca do ciężaru 
ciała konkretnego użytkownika stanowi podstawowy 
element wygodnego odpoczynku. Zaś użycie natu-
ralnej warstwy końskiego włosia znakomicie wpływa 
na mikroklimat wkładu. A jeśli dodamy do tego punk-
tową sprężystość i staranne rozplanowanie różnych 
stref komfortu, możemy być pewni, że materac da 
nam idealne warunki do relaksu. Możliwość wyboru 
strony letniej lub zimowej przynosi dodatkowo poczu-
cie pełnej harmonii z otoczeniem.

Jersey 200
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MIZARA

ALKARA 

Komfortowy sen zapewnia tutaj kombinacja wkładu 
sprężynowego i płyt z pianki poliuretanowej. Dzięki 
warstwom o zwiększonej trwałości można się nim 
cieszyć przez długie lata. Istotnym elementem tego 
modelu jest również możliwość doboru ocieplenia 
w zależności od pory roku. To delikatna bawełna 
umieszczona po jednej stronie materaca i naturalnie 
ocieplająca wełna owcza po drugiej, które pozwa-
lają używać go zarówno w miesiącach letnich, jak 
i w chłodne, jesienno-zimowe dni.

Jersey 120

Skomponowany z wielu różnych warstw materac daje 
możliwość odpowiedniego dopasowania do indywi-
dualnych potrzeb użytkownika, dzięki czemu każdy 
będzie mógł budzić się wypoczęty i zrelaksowany. 
Nietypowy efekt przynosi tutaj użycie lateksowanego 
kokosu, który sprawia, że powierzchnia jest jedno-
cześnie utwardzona i bardzo elastyczna. Dodatko-
wą wygodę przynosi również strona letnia i zimowa. 
Materac ten dostępny jest również w wersji na stelażu.

Jersey 120

Princess

Princess
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ANDANTE 

ARGO 

Ten materac to wyraźny ukłon w stronę zwolenników 
twardszych materacy. Specjalnie dobrane sprężyny 
pracują niezależnie, niwelując nieprzyjemny efekt 

„falowania”. Warstwa kokosu z naturalnym włóknem 
z łupin orzechów kokosowych to oczywiste utwardze-
nie wkładu, ale jednocześnie gwarancja doskonałej 
cyrkulacji powietrza w jego wnętrzu. Strony letnia i zi-
mowa pozwalają na optymalne dostosowanie ocie-
plenia do temperatury otoczenia. Idealne warunki 
do relaksu.

Istotą dobrego materaca jest odpowiednie dostoso-
wanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ten 
popularny produkt umożliwia takie dopasowanie. 
Kompozycja wkładu sprężynowego i pianki poliu-
retanowej zapewnia ergonomiczne ułożenie ciała 
i dużą trwałość. Natomiast zastosowanie warstwy 
wełny owczej z jednej i delikatnej bawełny z drugiej 
strony materaca dodaje mu funkcjonalności, sprzy-
jając dobremu wypoczynkowi. 

Jersey 120

Princess

Jersey 120

Princess
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MATERACE BONELOWE
Budowa materacy bonelowych oparta jest na tra-
dycyjnej sprężynie, stosowanej w materacach od 
wielu lat. Sprężyna ta cechuje się wytrzymałością 
i odpornością na duże obciążenia. Materace bone-
lowe charakteryzuje duża elastyczność oraz progre-
sywna twardość, dzięki czemu są one odpowiednie 
zarówno dla osób o małej, jak i dużej wadze. 



POLARIS PLUS 

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie 
elastyczność progresywną i nieco twardsze podłoże. 
Rdzeń materaca stanowią sprężyny bonelowe pię-
ciozwojowe, które są znacznie mocniejsze, grubsze 
i wyższe niż tradycyjne sprężyny i w znacznym stopniu 
zwiększają żywotność materaca. Wkład kokosowy 
poprawiający wentylację produktu docenią z pew-
nością miłośnicy naturalnych materiałów. A odczu-
walną wygodę dopełnia możliwość wyboru strony 
letniej, podszytej przewiewną bawełną, lub zimowej, 
ocieplonej prawdziwą wełną owczą.

POLARIS II   

To model stworzony z myślą o użytkownikach preferu-
jących elastyczność progresywną. Wkład sprężynowy 
sprawia, że niewielki nacisk wywołuje mały opór, za 
to duży powoduje zwiększenie siły wypierania, dzięki 
czemu całe ciało jest odpowiednio podparte. Uprag-
nioną twardość daje zastosowanie po obu stronach 
naturalnych mat kokosowych, a użycie pianki poliu-
retanowej zapewnia komfortowy wypoczynek. 

Jersey 120

Princess

Princess

Jersey 120
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POLARIS

Ten dość prosty konstrukcyjnie materac dzięki staran-
nie dobranym komponentom zapewnia poczucie 
komfortu w wyjątkowo korzystnej cenie. Zestawienie 
wkładu sprężynowego z warstwami pianki zapewnia 
prawidłowe ułożenie podczas snu, a dzięki zastoso-
waniu porowatej struktury pianki poliuretanowej moż-
na być spokojnym o odpowiednią wentylację we-
wnątrz materaca. To wygoda, którą warto docenić.

Materac oferuje dwie strony twardości, których moż-
na używać zamiennie w zależność od preferencji. 
Twardszą, z płytą kokosową połączoną dla większego 
komfortu z pianką, oraz stronę delikatniejszą, wyposa-
żoną w warstwę piankową. Naturalny materiał, jakim 
jest kokos, wykazuje właściwości prozdrowotne – dba 
o właściwy przepływ powietrza, a do tego cechuje 
się wyjątkową odpornością na wilgoć. Użycie wkła-
du ze sprężyn bonelowych gwarantuje sprężystość 
progresywną. 

Jersey 120

Princess

ORION

Jersey 120

Princess
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MATERACE DZIECIĘCE
Materace dziecięce przeznaczone są dla najmniej-
szych członków rodziny. W trosce o zdrowie i higienę 
maluchów wszystkie nasze materace przeznaczone 
dla dzieci posiadają antyalergiczny pokrowiec, który 

można prać w temperaturze 60°C. Certyfikowane 
surowce użyte do ich produkcji są najwyższej jakości, 
gwarantując trwałość, wygodę i bezpieczeństwo 
najmłodszym.



BASIA 

O zdrowie i wygodę naszych najmłodszych dbamy 
chyba najbardziej. Ten najwyższej jakości materacyk 
piankowy stworzony został z niezwykle starannie do-
branych komponentów. Optymalne dostosowanie 
się do kształtu ciała zapewnia mu wysokoelastyczna 
pianka, a twardsze obrzeża zostały zaprojektowane 
po to, by zabezpieczyć dzieci przed zsunięciem się 
z materaca. Unikatowa tkanina 3D znacząco wpły-
wa na poprawę wentylacji, a także – co ważne dla 
alergików – nie wchłania kurzu i alergenów.

AGATA  

To wielowarstwowy materac dziecięcy gwarantujący 
zdrowy sen. Charakterystyczne dla tego modelu jest 
użycie dwóch twardości materiałów po zewnętrz-
nych stronach wkładu z odpowiednio zmniejszonych 
sprężyn. Właśnie przez to produkt pełni funkcję dwu-
stronnego. Dla malutkich dzieci zalecana jest strona 
miękka, piankowa, a nieco twardsza, z wkładem 
kokosowym, dla starszych pociech. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu materacem można się cieszyć znacznie 
dłużej.

Frota

Frota
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OLA

Ten bardzo dobrze przepuszczający powietrze ma-
teracyk to trwały produkt w korzystnej cenie. Pianka 
poliuretanowa nadaje mu lekką sprężystość oraz 
uczucie miękkości. Niewątpliwym atutem materaca 
jest antyalergiczny pokrowiec uszyty ze starannie 
dobranych włókien z możliwością prania w wyso-
kiej temperaturze, co jest wyjątkowo przydatne na 
tym etapie życia. Pozostaje tylko utulić maleństwo 
do snu.

MAŁGOSIA

Ten nieco twardszy materac dziecięcy charaktery-
zuje się zwiększoną odpornością na rozwój bakte-
rii i grzybów. Kokos to naturalny materiał, który jest 
wyjątkowo przewiewny, nie wchłania zapachów, 
ułatwiając tym samym utrzymanie higieny. Odpo-
wiednio dobrane warstwy sprawiają, że jest on nie 
tylko trwały, ale również elastyczny. Dodatkowo po-
krowiec ze specjalną powłoką i możliwością prania 
w wysokiej temperaturze sprawia, że jest modelem 
odpowiednim również dla małych alergików. 

Frota

Frota
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STELAŻE
Stelaże stanowią podparcie dla materaca, są nie-
jako formą przejściową między klasycznym łóżkiem 
a samym materacem. Dobrze dobrany stelaż zwięk-
sza komfort użytkowania materaca oraz przedłuża 
jego żywotność. Umieszczenie materaca na stelażu 

zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, co 
zapobiega zbieraniu się wilgoci wewnątrz matera-
ca, a tym samym rozmnażaniu się bakterii i roztoczy. 
Stelaż należy dobierać w zależności od potrzeb i od 
produktu, który będzie na nim umieszczony.



Stelaże typu SEN FLEX zbudowane są z ramy z drewna 
brzozowego klejonego warstwowo. W ramie osadzo-
nych jest 28 sprężystych listew o szerokości 38 mm 
ułożonych parzyście w elastycznych uchwytach. Dla 
lepszego rozłożenia ciężaru ciała są one wzmocnio-
ne pasem. Odpowiednie rozstawienie uchwytów, 
w których zamocowane są listwy, w części środko-
wej pozwala dostosowywać twardość i sprężystość 
stelaża do indywidualnych oczekiwań. W zależności 
od typu stelaża istnieje możliwość zastosowania re-
gulacji zagłówka i zanóżka w sposób elektryczny (E) 
lub manualny (M). 

SEN FLEX E-30

SEN FLEX E-20

SEN FLEX M-20

SEN FLEX 

Rozstawienie uchwytów zwiększających sprężystość stelaża

duża sprężystość
mała twardość

mała sprężystość
duża twardość

średnia sprężystość
i twardość
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Stelaże typu EURO zbudowane są z ramy z drewna 
brzozowego klejonego warstwowo. W ramie osadzo-
nych jest 28 sprężystych listew o szerokości 38 mm 
(stelaże EURO PLUS) lub 20 o szerokości 53 mm (ste-
laże EURO) rozstawionych w elastycznych uchwy-
tach. W stelażach Euro Plus odpowiednie ułożenie 
uchwytów w części środkowej pozwala dostosowy-
wać twardość i sprężystość stelaża do indywidual-
nych preferencji. Stelaże Euro nie mają takiej opcji 
w standardzie, natomiast istnieje możliwość dodat-
kowego ich zamontowania. W obu przypadkach 
oferujemy modele wysokie (o wysokości 6,5 cm) oraz 
niskie (o wysokości 4 cm) dostosowane do płytkich 
łóżek. Stelaże niskie wymagają podparcia na całej 
długości boków. 

EURO PLUS wysoki EURO PLUS niski

EURO niski

EURO wysoki

STELAŻE EURO   
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STANDARD 

Stelaże typu STANDARD zbudowane są z ramy z drew-
na sosnowego. W ramie osadzonych jest 14 listew lub 
17 w wersji zagęszczonej (STANDARD G) o szerokości 
około 70 mm.  

Stelaże rolowane to połączone taśmą listwy o szero-
kości 70 mm. W zależności od ich liczby rozróżniamy 
stelaże rolowane zwykłe (15 listew) i zagęszczone 
(17 listew). 

STANDARD zagęszczony

STANDARD

STANDARD rolowany zagęszczony

STANDARD rolowany
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AKCESORIA
Dodatkowe akcesoria, takie jak: nakładki, ochrania-
cze na materac czy prześcieradła, czynią sen zdrow-
szym i bardziej komfortowym. Co istotne, przyczynia-
ją się również do wydłużenia trwałości materaca. 
W trosce o dodatkową ochronę zaprojektowano 
specjalne nakładki, których indywidualne zalety 
uzależnione są od zastosowanego wkładu. 

Pomiędzy materacem a stelażem warto zastosować 
przekładkę filcową, która zabezpiecza materac 
przed zabrudzeniem, odkształceniem i przetarciami.

Duży wpływ na nocny odpoczynek ma odpowiednia 
poduszka. Jej  zadaniem jest prawidłowe podparcie 
szyjnego odcinka kręgosłupa, dzięki czemu ten nie 
wygina się i nie męczy w niewygodnej pozycji, a w re-
zultacie cały organizm jest wypoczęty.



NAKŁADKA LATEKSOWA zawiera wkład lateksowy  
o grubości 3 cm (L-3) lub 2 cm (L-2), jest elastyczna 
oraz odporna na odkształcenia. Nie ulega deforma-
cji wraz z upływem czasu. Dodatkowo lateks utrudnia 
rozwój grzybów i bakterii.

NAKŁADKI I PRZEKŁADKA

NAKŁADKA VISCO zawiera wkład z pianki termoela-
stycznej o grubości 4 cm, która reaguje na ciężar 
oraz temperaturę ciała. 
Profilowanie wkładu poprawia wentylację oraz 
zapewnia delikatny masaż. Dzięki takiej budowie 
nakładka ta w istotny sposób poprawia komfort snu. 
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NAKŁADKA PIANKOWO-KOKOSOWA zawiera wkład 
z pianki poliuretanowej o grubości 4 cm, centyme-
trową matę kokosową oraz przekładkę tapicerską. 
Zastosowanie takiej nakładki powoduje zwiększenie 
twardości podłoża. Wkład uzupełnia filcowa prze-
kładka tapicerska.

NAKŁADKA PIANKOWA zawiera wkład z pianki po-
liuretanowej o grubości 4 cm (P-4) lub 2 cm (P-2). 
Chroni materac przed nadmierną eksploatacją oraz 
poprawia komfort spania. 

NAKŁADKA PIANKOWA WO-4 zawiera wkład z profilo-
wanej pianki wysokoelastycznej o grubości 4 cm. Jest 
sprężysta i bardzo wygodna. Profilowanie zwiększa 
wentylację wnętrza i zapewnia delikatny masaż.

PRZEKŁADKA FILCOWA POD MATERAC zabezpiecza 
produkt przed trwałymi odkształceniami oraz chroni 
pokrowiec przed zabrudzeniem.
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PODUSZKA LATEKSOWA PROFILOWANA posiada 
liczne kanaliki wentylacyjne ułatwiające cyrkulację 
powietrza. Idealnie nadaje się do wypełnienia prze-
strzeni między głową, szyją a materacem. Zapewnia 
odpowiednie podparcie odcinka szyjnego kręgosłu-
pa niezależnie od ułożenia ciała, dzięki czemu sen 
jest pełniejszy, przynosi odprężenie i relaks. Lateks 
utrudnia rozwój grzybów i bakterii.

PODUSZKA LATEKSOWA posiada liczne kanaliki wen-
tylacyjne ułatwiające cyrkulację powietrza. Znakomi-
cie nadaje się do wypełnienia przestrzeni pomiędzy 
głową, szyją a materacem. Utrzymuje prawidłowe 
ułożenie kręgów szyjnych, dzięki czemu sen jest peł-
niejszy, przynosi odprężenie i relaks.

PODUSZKA MEMORY ma  ergonomiczny kształt, który 
zapewnia doskonałe ułożenie głowy oraz odcinka 
szyjnego kręgosłupa. Pianka termoelastyczna re-
aguje na ciepło ciała, zatem pod wpływem tempe-
ratury i ciężaru zmienia swą elastyczność. Łagodzi 
dolegliwości związane z bólem kręgosłupa.

PODUSZKA VISCO to poduszka wypieniana w for-
mie, odpowiednio profilowana. Łączy zalety lateksu 
i pianki termoelastycznej. Ergonomiczny kształt za-
pewnia perfekcyjne podparcie głowy oraz odcinka 
szyjnego kręgosłupa. Pianka VISCO minimalizuje 
nacisk, co zapewnia maksymalny komfort snu. Ła-
godzi dolegliwości związane z bólem kręgosłupa.

PODUSZKI 
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OCHRANIACZE, PRZEŚCIERADŁA OCHRONNE

OCHRANIACZ wykonany jest z wodoodpornej, paro
przepuszczalnej, antyalergicznej, białej froty hisz-
pańskiej. Zabezpiecza materac przed zabrudzeniem 
oraz chroni przed działaniem roztoczy i alergenów. 
Można go prać w temperaturze 90°C. Dostępny 
jest w wersji nieprzemakalnej lub nieprzemakalnej 
i przepuszczającej powietrze. Może występować 
w dwóch wersjach: z gumkami lub bokami z siatki 
bawełnianej.

Ochraniacze i prześcieradła wykonane są z wodoodpornych i paroprzepuszczalnych tkanin importowanych 
z Hiszpanii, posiadających rozliczne certyfikaty.

IKONY OPISUJĄCE WŁÓKNO

Oddychające  
i wodoodporne

Bariera 
antyroztoczowa 

Można prać i suszyć  
w suszarkach 
bębnowych

Antyalergiczne

EUROPEAN
PRODUCT10

0%

OCHRANIACZ Z BOKAMIOCHRANIACZ Z GUMKAMI

52



PRZEŚCIERADŁO I OCHRANIACZ W JEDNYM dostęp-
ne w różnych kolorach, wykonane jest z wyjątkowej, 
nowoczesnej tkaniny Smartcell. W jej skład wchodzi 
90% włókna Tencel i 10% Smartencel. Włókno to łączy 
w sobie wiele zalet, jest delikatne jak jedwab, moc-
ne jak poliester, chłodne jak len, ciepłe jak wełna. 
Obecność tlenku cynku w tkaninie nadaje jej nie-
powtarzalne walory kosmetyczne i antybakteryjne,  
a także redukuje nieprzyjemne zapachy. 

IKONY OPISUJĄCE WŁÓKNO

Oddychające  
i wodoodporne

Jedwabiście 
gładkie

Ciche  
i termoregulujące 

Eliminuje 
nieprzyjemne 
zapachy

Naturalne, 
przyjazne dla 
środowiska

Efekt 
pielęgnacyjny 

Elastyczny  
pas boczny

Bariera  
antyroztoczowa 

Można prać i suszyć  
w suszarkach 
bębnowych

Antyalergiczne

PALETA BARW 

EUROPEAN
PRODUCT10

0%
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ZASTOSOWANE W KATALOGU SYMBOLICZNE OZNACZENIA

Nasza 6-stopniowa skala poziomu twardości pozwala 
na dopasowanie materaca do indywidualnych potrzeb 
i upodobań. Tu ikona o najwyższym poziomie twardości.

Strefy twardości zastosowane w materacu zapewniają 
odpowiednie podparcie ciała na całej jego długości.

Sprężyny kieszeniowe o zmniejszonej średnicy posia-
dają cechy sprężyn kieszeniowych 7-strefowych, lecz 
ich ilość wzrasta do 520 sprężyn na m². Umożliwia to 
idealne podparcie ciała, zwiększenie komfortu snu oraz 
trwałości wkładu.

Sprężyny kieszeniowe 7-strefowe są punktowo elastycz-
ne oraz posiadają zróżnicowaną twardość, zapewnia-
jąc dopasowanie materaca do kształtu ciała, lepiej 
podpierając jego cięższe partie. W materacu znajduje 
się 270 sprężyn na m². Tu ikona o najwyższym poziomie 
twardości.

Sprężyny kieszeniowe jednostrefowe cechują się ela-
stycznością punktową, tzn. niezależną od siebie pracą 
poszczególnych sprężyn. W materacu znajduje się 260 
sprężyn na m².

Opcja twardości H3/H2 daje możliwość wyboru wkładu 
sprężynowego twardszego (H3 polecanego osobom 
o wadze wyższej niż 80 kg) i nieco miększego (H2 pole-
canego osobom o wadze do 80 kg).

Sprężyny bonelowe to system połączonych ze sobą 
drutem sprężyn o elastyczności powierzchniowej, czyli 
takiej, w której stosunkowo niewielkie obciążenia wywo-
łują nieznaczny opór sprężyn. Większy nacisk powoduje 
zwiększenie siły wypierania. 

Sprężyny bonelowe 5-zwojowe są mocniejsze, grub-
sze i wyższe niż tradycyjne bonelowe. Dzięki kon-
strukcji z pięcioma zwojami sprężyny te są niezwykle 
solidne i trwałe.

Sprężyny typu „minibonnell” to niskie sprężyny bone-
lowe wykorzystywane do materacyków dziecięcych.

Lateks to trwały i elastyczny materiał ze zwiększoną 
odpornością na rozwój bakterii i drobnoustrojów. 
Struktura wkładu umożliwia swobodną wymianę po-
wietrza i ciepła, co powoduje, że materac „oddycha”. 

Pianka poliuretanowa jest to tzw. pianka standardo-
wa, cechująca się porowatą strukturą przepuszcza-
jącą powietrze.

Nacinana pianka poliuretanowa to pianka poliureta-
nowa, w której nacięcia dodatkowo wentylują mate-
rac i pozwalają na dopasowanie go do kształtu ciała.

Profilowana pianka poliuretanowa to pianka poliure-
tanowa o specjalnie dobranym kształcie, który po-
zwala na lepsze rozłożenie ciężaru ciała i poprawia 
krążenie krwi użytkownika. Dodatkowo profilowanie 
optymalizuje wentylację materaca.

Pianka termoelastyczna (Visco, Memory), zwana rów-
nież pianką leniwą, zmienia swą elastyczność (sprę-
żystość) w zależności od temperatury oraz nacisku, 
dzięki czemu idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała, nie powodując żadnych ucisków.

Nacinana pianka termoelastyczna dzięki odpowied-
nim szczelinom poprawia wentylację materaca oraz 
gwarantuje właściwe rozłożenie ciężaru ciała i pra-
widłowe krążenie krwi użytkownika.
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Profilowana pianka termoelastyczna to pianka leniwa 
o specjalnie dobranym kształcie. Profilowanie gwaran-
tuje właściwe rozłożenie ciężaru ciała i prawidłowe 
krążenie krwi użytkownika. Dodatkowo profilowanie 
poprawia wentylację materaca.  

Pianka wysokoelastyczna HR (WO) dzięki niejednolitej 
strukturze komórkowej lepiej podtrzymuje ciało, za-
pewniając komfort oraz sprężystość. Charakteryzuje się 
większą elastycznością, która wpływa na wydłużenie 
żywotności materaca.

Nacinana pianka wysokoelastyczna HR, w której nacię-
cia wentylują materac i pozwalają na dopasowanie 
go do kształtu ciała.

Profilowana pianka wysokoelastyczna HR ma specjalny 
kształt, który zapewnia lepszą cyrkulację powietrza, 
właściwe rozłożenie ciężaru ciała i prawidłowe krążenie 
krwi użytkownika. Dodatkowo profilowanie poprawia 
wentylację materaca.

Warstwa kokosu z naturalnym włóknem z łupin orze-
chów kokosowych zapewnia doskonałą cyrkulację 
powietrza wewnątrz materaca. Jej użycie podnosi 
sztywność i twardość materaca. 

Warstwa kokosu lateksowanego to mata kokosowa 
z dodatkiem naturalnego lateksu. Cechuje się większą 
elastycznością niż tradycyjna mata kokosowa, dzięki 
czemu materac jest bardziej giętki.

Warstwa końskiego włosia jest bardzo trwała i elastycz-
na, ma wyjątkowe właściwości wentylacyjne. Znakomi-
cie odprowadza wilgoć z ciała i zapewnia komfortowy 
mikroklimat. Stosowana jest po letniej stronie materacy.

Przekładka filcowa zabezpiecza poszczególne warstwy 
materaca przed przetarciami i odkształceniami. Przy-
czynia się do wygłuszenia pracy sprężyn.

Tkanina 3D to bardzo trwały materiał, posiadający wła-
ściwości higieniczne i przeciwalergiczne, który szybko 
odprowadza wilgoć. Tkanina ta jest stosowana w ma-
teracach dla dzieci.

Strony zima/lato pozwalają na optymalne użytkowanie 
materaca w ciągu roku. Wełna owcza po stronie zimo-
wej gwarantuje przyjemne uczucie ciepła. Bawełna po 
stronie letniej zapewnia właściwą cyrkulację powietrza 
oraz daje poczucie chłodu w ciepłe dni.

Zamek rozdzielczy stosowany jest w pokrowcach, które 
można prać. Umożliwia zdjęcie górnej i dolnej strony 
pokrowca osobno, co ułatwia jego czyszczenie i za-
kładanie.

Stelaż regulowany – taki symbol umieszczony przy ma-
teracu oznacza, że może on być stosowany ze stelażem, 
który posiada regulację wysokości zagłówka i zanóżka.

Stelaż o zagęszczonych listwach – symbol umieszczony 
przy materacu oznacza, że musi on być stosowany ze 
stelażem, który posiada odstępy między listwami nie 
większe niż 4 cm.

Występuje w opcji ze stelażem. To trwałe połączenie 
materaca ze stabilną drewnianą ramą. 

Występuje w opcji z certyfikatem medycznym. Pokro-
wiec uszyty jest z tkaniny paroprzepuszczalnej i wodo-
odpornej.

Projekt i skład katalogu: Graphito studio graficzne, www.graphito.pl
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