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Od 30 lat tworzymy materace, które zmieniają Twoje życie na lepsze. 
Nie podpowiemy jak zdobywać szczyty, ale możemy dać Ci energię, 
która pozwoli to zrobić. Ta energia to sen, a skoro poświęcasz na niego 
1/3 swojego życia, to warto wysypiać się dobrze. Można spać i można 
się wysypiać - na tym polega różnica, którą mamy nadzieję odczujesz 
wybierając nasze produkty. Stoi za nami jakość, doświadczenie oraz pasja 
tworzenia, która sprawiła, że jesteśmy tutaj i ciągle się rozwijamy. 
Zapraszamy Cię w podróż po świecie innowacyjnych materiałów, 
zaskakujących kompozycji i rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb.

Katalog podzieliliśmy na linie produktowe, które ułatwiają wybór 
odpowiedniego materaca. Jeżeli masz wątpliwości, jak dobrać 
materac do swoich potrzeb, skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
skorzystaj z Poradnika dla Klienta, który jest dostępny pod adresem: 
www.janpol.pl/do-pobrania.

Więcej o naszych materacach przeczytasz na stronie: www.janpol.pl 
w zakładce Materace.

1





Jako producent zalecamy, by przed zakupem przetestować materac w salonie 
oferującym nasze produkty, ponieważ jego wybór to kwestia bardzo indywidualna. 
Jednak jeśli już teraz chcesz wiedzieć, czym  kierować się przy wyborze 
materaca, podane kroki z pewnością ułatwią zadanie.

Sprawdź swój dotychczasowy materac i jego poziom komfortu.
Jeżeli spałeś na materacu kieszeniowym i spało Ci się dobrze, spróbuj skierować 
pierwsze kroki w stronę materacy kieszeniowych.
Jeżeli spałeś na materacu piankowym/lateksowym i spało Ci się dobrze spróbuj 
skierować swoje kroki w stronę materacy z pianki lub lateksu.
Jeżeli Twój dotychczasowy materac jest niewygodny, spróbuj odpowiedzieć na pytanie: 
dlaczego?
Lubisz otulenie oraz dopasowanie materaca do konturów ciała - wybierz materac z pianką 
termoelastyczną.
Lubisz mocniejsze, stabilne wsparcie - wybierz materac z pianki wysokoelastycznej, 
gęstego lateksu lub materac kieszeniowy z pianką lub kokosem.
Szukasz czegoś po środku: dobrze dopasowującego się do ciała, bez nadmiernego otulenia, 
ale jednocześnie niezbyt twardego - wybierz materac ze sprężyną kieszeniową typu multipacket 
w połączeniu z lateksem lub wkład piankowy z wykorzystaniem delikatniejszej pianki, 
np. żelowej.
Jesteś alergikiem? Sprawdź koniecznie materace wykonane z lateksu.
Testuj materac w pozycji, w której najczęściej śpisz. Dla pewności przetestuj go 
również w innych pozycjach. Sprawdź, jak zachowuje się na nim Twoje ciało.
Pamiętaj: kręgosłup powinien układać się na materacu w linii prostej. Dotyczy ciała 
ułożonego w pozycji na boku.
Jeżeli czujesz ucisk, dyskomfort lub brak wsparcia - wybierz materac o mniejszej twardości.
Jeśli zapadasz się w materacu, masz problem z odwracaniem się, a Twój kręgosłup 
nie przyjmuje odpowiedniej pozycji - wybierz materac sztywniejszy, o większej twardości.
Jeżeli dzielisz łóżko z partnerem - przetestujcie materac razem. Sprawdźcie, czy każdemu 
odpowiada wybrana twardość i rodzaj podparcia. Jeżeli nie, może warto zdecydować 
się na dwa oddzielne materace.
Dobierz odpowiedni dla Twojego materaca stelaż. Na odczucie komfortu ma wpływ 
nie tylko materac, ale również jego podstawa.
Masz wątpliwości? Skorzystaj z porad Sprzedawcy.
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aterace linii Premium to unikalne modele 
stworzone z myślą o najbardziej wymagających 

Klientach. Zachwycą Cię najwyższą jakością zastosowanych 
materiałów i nowoczesnym designem. Jeżeli szukasz 
materaca doskonale dopasowującego się do ciała, 
który zapewni komfort i bezpieczeństwo użytkowania, 
a jednocześnie będzie wpisywał się w trendy 
wyposażenia wnętrz, to linia Premium jest właśnie dla 
Ciebie.

M

materace
PREMIUM



kompozycja ultra gęstych 
włoskich pianek 25 cm

pokrowiec Biaxial
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Typ: piankowy
Wysokość: ok 27 cm
Pokrowiec: standard Biaxial, 
zamienny Biox / Puroactive

gwarancja 15 lat

Wysokiej klasy materac stworzony z aż pięciu niesamowicie 
gęstych, włoskich, pianek ułożonych według specjalnie 
opracowanej koncepcji i połączonych ze sobą bez użycia 
kleju.
To materac absolutnie dla każdego, a w szczególności dla 
sportowców i osób aktywnych, dla których ważna jest 
odpowiednia regeneracja mięśni. Sprawdzi się również 
u par, ponieważ konstrukcja materaca nie przenosi drgań, 
zatem ruchy partnera nie będą odczuwalne dla drugiej 
osoby.
Materac posiada aż 12 poziomych i 5 pionowych stref 
twardości. Ta niespotykana dotąd ilość stref zapewnia 
maksymalne dopasowanie materaca do ciała. Przenosi 
komfort snu na zupełnie inny poziom. 

Pianki wykorzystane do stworzenia materaca Sirona 
to ponadprzeciętnie trwałe materiały. Wysoka ilość 
komórek, z których są zbudowane gwarantuje swobodny 
przepływ powietrza wewnątrz wkładu. Odpowiednia 
wentylacja wydłuża żywotność materaca i sprawia, że ciało 
nie przegrzewa się podczas snu.

Delikatna i ekologiczna pianka termoelastyczna znajdująca 
się tuż pod pokrowcem doskonale dopasowuje się do 
kształtów ciała, nie wywiera nacisku na mięśnie, 
przyspieszając ich regenerację. Eliminuje bóle pleców i szyi, 
pozwala na spokojny i relaksujący sen, bez względu na 
pozycję, w której śpisz.

SIRONA



Typ: kieszeniowy
Wysokość: ok. 26 cm

Pokrowiec: standard Puroactive,
zamienny Silver Protect

Materac o działaniu prozdrowotnym stworzony z połączenia 
dwóch doskonale dopasowujących się do ciała surowców: 
sprężyny multipocket i pianki termoelastycznej. 
Polecany dla osób z bólami kręgosłupa i seniorów. To dobre 
rozwiązanie również dla par, ponieważ konstrukcja materaca 
nie przenosi drgań, przez co ruchy jednej osoby nie będą 
odczuwane przez partnera.
Podstawę materaca tworzą sprężyny zamknięte w materiałowych 
kieszonkach o wzmocnionej budowie, stworzone specjalnie 
pod konstrukcję materaca.
Wkład ugina się wyłącznie w miejscach zwiększonego 

nacisku, przez co może jednocześnie wspierać i odciążać 
poszczególne partie ciała, zapewniając im indywidualne 
podparcie. To kluczowe dla utrzymania odpowiedniej 
postawy kręgosłupa w trakcie snu. Zdrowe ułożenie ciała 
gwarantuje relaksujący sen. 

Bardzo plastyczna pianka modeluje  się do kształtów ciała 
pod wpływem jego ciepła. Zmniejsza napięcie mięśniowe, 
poprawia krążenie krwi, usprawnia regenerację.

Dodatkowa warstwa pianki termoelastycznej umieszczona 
w pokrowcu zwiększa komfort użytkowania i działanie 
wewnętrznych warstw materaca.

pokrowiec Puroactive 
z pianką termoelastyczną 
2cm

pianka 
termoelastyczna
(obustronnie) 5cm

sprężyny multipocket 
12cm

9
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Typ: lateksowy
Wysokość: ok. 26 cm
Pokrowiec: standard Biaxial
zamienny Biox / Puroactive

pokrowiec Biaxial

lateks Pulse 6 cm

pianka 
wysokoelastyczna HR 
18 cm

Materac o zróżnicowanych stronach twardości wykonany 
z połączenia gęstej, profilowanej, pianki wysokoelastycznej 
i delikatnego, silnie antybakteryjnego, lateksu Pulse. 
Sprawdzi się u par z dużą różnicą wzrostu i wagi, 
alergików, a także u osób zmagających się z problemami 
układu ruchowego. Wysokość i stabilność konstrukcji 
ułatwia wstawanie z materaca bez obciążania stawów 
oraz utrzymanie poprawnej pozycji kręgosłupa podczas snu. 
Specjalne nacięcia pianki, układające się w 7 stref twardości, 
pozwalają na dokładne dopasowanie się materaca do 
poszczególnych części ciała. Takie rozwiązanie umożliwia 

jednoczesne podparcie wymagających tego partii ciała 
i odciążenie innych przy zachowaniu zdrowego, komfortowego, 
wsparcia całego ciała.
Ekologiczny i antybakteryjny lateks Pulse podnosi komfort 
snu poprzez doskonałe  wypełnianie nierówności pomiędzy 
ciałem a materacem. Ułatwia odwracanie się podczas snu. 
Świetnie współpracuje z pianką, wzmacniając jej właściwości. 
Zarówno lateks jak i pianka są produktami, których struktura 
pozwala na swobodny przepływ powietrza. Zachowanie 
odpowiedniej wentylacji zwiększa trwałość materaca i pozwala 
na utrzymanie optymalnej temperatury snu. 

PULSE
ELEGANT gwarancja 15 lat
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Typ: lateksowy
Wysokość: ok. 20 cm

Pokrowiec: standard Pixel
zamienny Silver Protect / Tencel

Rehabilitacyjny materac wykonany z bardzo gęstego 
i elastycznego lateksu. Fides to połączenie stabilnego 
podparcia i świetnej sprężystości. 
Sprawdzi się u osób o większej wadze i seniorów. Będzie 
również doskonałym rozwiązaniem dla fanów twardych, 
ale wciąż elastycznych materacy oraz osób z problemami 
ze strony układu ruchowego.
Dzięki właściwościom antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym 
jest produktem bezpiecznym dla alergików. 
Wnętrze materaca tworzy wysoka warstwa lateksu o 7 
zróżnicowanych strefach twardości, przez co model ten 

bardzo dobrze dopasowuje się do poszczególnych partii 
ciała.
Materac odciąża kręgosłup utrzymując go w prawidłowym 
ułożeniu, stabilizuje sylwetkę, przez co pozwala na 
zminimalizowanie bólu, ucisku, zapewniając spokojny 
i relaksujący sen. 
Liczne otwory w strukturze materaca gwarantują dobrą 
wentylację oraz utrzymywanie optymalnej temperatury 
ciała podczas snu. 
Materac dobrze współpracuje ze stelażami regulowanymi.

lateks 18 cm

pokrowiec Pixel

FIDES
gwarancja 15 lat



NOLLI
Typ: kieszeniowy
Wysokość: ok. 24 cm
Pokrowiec: standard Pixel
zamienny Silver Protect / Tencel

pokrowiec Pixel

lateks Ocean 
Blue 4 cm

pianka Energy Foam
1 cm (obustronnie)

pianka 
termoelastyczna 4 cm

sprężyny 
multipocket 

12 cm

Nolli to doskonale dopasowujący się do ciała materac 
kieszeniowy typu multipocket o zróżnicowanych stronach 
trwardości.
Materac sprawdzi się u osób, które potrzebują  dobrego 
dopasowania i średniej twardości podparcia. To świetny 
wybór dla par, ponieważ budowa materaca nie przenosi 
drgań, przez co ruchy jednej osoby nie będą odczuwane 
przez partnera. 
Każda sprężynka wykorzystana do stworzenia tego 
materaca umieszczona jest w osobnej, materiałowej 
kieszonce, dzięki czemu może pracować niezależnie, 
uginając się wyłącznie w miejscu zwiększonego nacisku. 
To sprawia, że materac dopasowuje się punktowo do kształtów 

ciała, zapewniając optymalne podparcie każdej jego części.
Podział na 7 zróżnicowanych stref twardości jeszcze bardziej 
wzmacnia dopasowanie materaca do ciała.

Lateks Ocean Blue o właściwościach termoregulacyjnych 
i antyalergicznych to doskonała opcja na upalnie dni. 
Żelowe kapsułki pochłaniają nadmiar ciepła wydzielanego 
przez ciało regulując temperaturę snu.  

Zimą delikatne otulenie zapewni pianka termoelastyczna, 
która dokładnie modeluje się do ciała, zapamiętując jego 
kształt. Sprzyja redukcji napięcia i poprawia krążenie krwi, 
co umożliwia pełną regenerację mięśni podczas snu. 

12
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materace
ECO

co to linia skierowana do osób świadomych ekologicznie 
i ceniących spójność z naturą. Materace zaprojektowane 

na potrzeby tej linii to produkty wegańskie, tworzone z zachowaniem 
szacunku i empatii do zwierząt. Materace charakteryzuje wysoka 
zawartość naturalnych surowców, takich jak niezmodyfikowane 
genetycznie olejki sojowe, naturalne mleczko kauczukowe i bawełna. 
Przy produkcji materacy linii Eco środki chemiczne zastąpiono 
substancjami pochodzenia roślinnego. Ta doskonała opcja łączy 
w sobie wygodę i bezpieczeństwo w oparciu o nowoczesną linię 
produkcyjną. ECO to naturalnie bezpieczny wybór.

E
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Typ: lateksowy
Wysokość: ok. 20 cm
Pokrowiec: standard Biox
zamienny Lino

Miękki, lateksowy, materac wykonany w 100% z naturalnego 
mleczka kauczukowego pochodzącego z plantacji posiadających 
certyfikat FSC®.
Materac sprawdzi się u osób o niższej wadze oraz wszystkich, 
którzy potrzebują delikatnego wsparcia. 
Idealne rozwiązanie dla alergików, ponieważ lateks jest silnie 
antybakteryjny i antyalergiczny. Jego powierzchnia nie przyciąga 
kurzu i blokuje rozwój bakterii przez co materac jest w pełni 
bezpieczny, również dla osób z silną alergią. 

Lateksowy blok zapewnia doskonałą elastyczność i trwałość 
konstrukcji.
Odpowiednie profilowanie składające się na 7 zróżnicowanych 
stref twardości gwarantuje dokładne dopasowanie się materaca 
do poszczególnych części ciała przy jednoczesnym zredukowaniu 
nadmiernego nacisku. 
Specjalne otwory umieszczone zarówno w poziomej i pionowej 
części bloku zapewniają dobrą wentylację wkładu, zwiększając 
żywotność materaca oraz komfort i higienę snu.  

100% 
naturalny lateks
18 cm

pokrowiec Biox

ROMA
gwarancja 7 lat
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Typ: piankowy
Wysokość: ok. 22 cm

Pokrowiec: standard Lino
zamienny Biox

Uniwersalny materac stworzony z trzech bardzo elastycznych 
i doskonale współpracujących ze sobą pianek. 
To materac dla każdego, którego stopień twardości można 
dopasować do własnych preferencji poprzez wybór 
odpowiedniej strony wypełnienia.
Rdzeń materaca zbudowany jest z mocnej pianki o kształcie 
przypominającym kręgosłup. Materiał zapewnia stabilne 
podparcie dla otulających ją elementów, a co najważniejsze 
wykazuje wysoką odporność na rozwój bakterii. Jest 
bezpieczny dla alergików.
Strona z pianką wysokoelastyczną, o dużej zawartości 

naturalnych olejków, polecana jest dla osób oczekujących 
mocniejszego wsparcia, szczególnie w odcinku lędźwiowym 
i biodrach. 
Pianka termoelastyczna Viscoool o właściwościach 
termoregulujących zapewni kompletne dopasowanie do 
naturalnych krzywizn kręgosłupa oraz odciążenie i pełną 
regenerację mięśni. 
Nacięcia obu pianek gwarantują odpowiedni przepływ 
powietrza wewnątrz wkładu, zwiększając trwałość materaca 
oraz higienę i komfort snu.

kombinacja 
pianek 20 cm

pokrowiec
Lino

LOTIS
gwarancja 7 lat
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Typ: piankowy
Wysokość: ok. 21,5 cm
Pokrowiec: standard Lino
zamienny Biox

Piankowy materac o specjalnie zaprojektowanym systemie 
nacięć, które  doskonale stabilizują ciało i utrzymują kręgosłup 
w zdrowym ułożeniu.
Dobry wybór dla osób o średniej wadze oraz z dolegliwościami 
ze strony lędźwiowego odcinka kręgosłupa i bioder. 
Materac doskonale wspiera kręgosłup, ale jest przy tym 
bardzo elastyczny, dzięki czemu nie wywiera nacisku na ciało 
w miejscach, które nie potrzebują tak silnej stabilizacji. 

Punktowo dopasowuje się do obciążenia, jednocześnie 
wspierając i odciążając konkretne partie ciała. 
Konstrukcja oparta jest na jednolitym bloku bardzo gęstej 
i sprężystej pianki, która dzięki wysokiej zawartości naturalnych 
olejków jest odporna na odkształcenia i niezwykle trwała. 
Nacięcia nie tylko zwiększają dopasowanie materaca do ciała, 
ale również zapewniają bardzo dobrą wentylacje wkładu, 
zwiększając higienę i komfort snu.

pokrowiec Lino

pianka 
wysokoelastyczna
19,5cm

ROSALIA
gwarancja 7 lat
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materace
XL

olekcja XL to nasza odpowiedź na zapotrzebowanie rynku 
w materace przystosowane do wyższego obciążenia. 

To wysokiej klasy produkty o wzmocnionej konstrukcji, które 
zachwycają swoją budową i nowoczesnym designem. Specjalnie 
zaprojektowane, wielowarstwowe modele pozwalają na 
optymalne rozłożenie ciężaru ciała przez co doskonale 
sprawdzają się dla osób o wyższej wadze. Założeniem linii XL jest 
połączenie wytrzymałości, odpowiedniego podparcia i pełnej 
wygody w jednym modelu. XL to pełnowymiarowy komfort snu.

K
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Typ: kieszeniowy
Wysokość: ok. 30 cm
Pokrowiec: standard Grey

Wysokiej jakości komplet materacy, które można używać 
w połączeniu lub jako oddzielne produkty. 
Zestaw został zaprojektowany dla osób o większej wadze, 
ale będzie wygodnym podparciem dla każdego. Szczególnie 
dla par z dużą różnicą wzrostu i wagi oraz dla osób starszych. 
Wysokość materaca ułatwia wstawanie z łóżka bez nadmiernego 
obciążania stawu kolanowego i biodrowego.
Materac zapewnia komfortowe wsparcie i wysoką elastyczność 
punktową, która dzięki specjalnie opracowanej konstrukcji 
dopasowuje się do wagi użytkownika. Wszystkie zalety materaca 
odczują zatem zarówno osoby lżejsze, jak i te o większej wadze. 

Podstawowy materac wykonany jest na bazie sprężyny 
kieszeniowej o wzmocnionej konstrukcji oraz gęstych pianek 
wysokoelastycznych, co gwarantuje jednocześnie punktowe 
i stabilne wsparcie całego ciała.

Materac nawierzchniowy wykonany z pianki termoelastycznej 
zapewni delikatne otulenie, poprawę krążenia krwi i pełną 
regenerację mięśni. Gwarantuje spokojny, zdrowy, sen.

Materac posłaniowy pozwala wyregulować twardość i wysokość 
materaca podstawowego. Można korzystać z niego również 
w podróży.

pokrowiec Grey

pianka 
termoelastyczna 4cm 
pianka 
wysokoelastyczna 3cm 

pianka 
Energy Foam 3cm 

pianka 
Energy Foam 4cm 

sprężyny kieszeniowe 
12cm

XL TWIN
gwarancja 10 lat







aterace linii Regular to kompozycja doświadczenia, 
najnowocześniejszych rozwiązań surowcowych, 

funkcjonalności i wygody. To wszystko zamknięte w delikatnych 
dla skóry pokrowcach. Materace Regular wyróżnia wysoki 
komfort snu i doskonałe dopasowanie do kształtów ciała. Szeroki 
wybór wkładów, twardości i rodzajów wykończenia pozwala 
dostosować materac do potrzeb Klienta. Regular to materace, 
które inspirują do regularnego budzenia się z uśmiechem.

M

materace
REGULAR

25



Hybrydowy materac wykonany z wysokiej jakości pianek 
o zróżnicowanej twardości. Rodzaj podparcia można 
dopasować do wagi i indywidualnych potrzeb użytkownika 
wybierając odpowiednią stronę materaca.
Moon to uniwersalny materac, który sprawdzi się u każdego. 
Będzie doskonałą opcją dla par, ponieważ jego konstrukcja 
minimalizuje odczuwanie ruchów partnera. Z kolei specjalne 
nacięcia ułożone w 7 stref twardości znajdujące się z obu stron 
materaca pozwalają na odpowiednie dopasowanie materaca 
do ciała bez wywierania nacisku na jego powierzchnię, dlatego 
Moon to również dobry wybór dla seniorów.
System nacięć nie tylko zwiększa dopasowanie materaca do 
ciała, ale również zapewnia bardzo dobrą wentylacje wkładu, 
która podnosi trwałość materaca oraz higienę i komfort snu. 

Żelowa pianka o wysokiej gęstości, w kolorze błękitnego 
marmuru, reguluje temperaturę snu. Bardzo duża ilość 
komórek, z których jest zbudowana oraz zatopione w jej 
wnętrzu żelowe kapsułki optymalizują transport ciepła i wilgoci 
przez co blokują nadmierne nagrzewanie się ciała podczas snu. 
Pianki wykorzystane do stworzenia materaca Moon 
charakteryzują się wysoką elastycznością, przez co szybko 
przystosowują się do zmiany pozycji ciała w czasie snu, 
utrzymując kręgosłup w zdrowym ułożeniu.
Dodatkowa warstwa pianki termoelastycznej umieszczona 
w pokrowcu delikatnie otula ciało. Odciąża mięśnie i sprzyja ich 
pełnej regeneracji, co w efekcie gwarantuje spokojny, 
relaksujący sen.

Typ: piankowy
Wysokość: ok. 26 cm
Pokrowiec: standard Pixel + Antyslip
zamienny Silver Protect
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MOON

pokrowiec Pixel
z pianką 
termoelastyczną 2cm

pianka żelowa 8cm

pianka hybrydowa 6cm

pianka hybrydowa 8cm

gwarancja 5 lat



Typ: kieszeniowy
Wysokość: ok. 26 cm

Pokrowiec: standard Tencel
zamienny Silver Protect

Stabilne wsparcie i wysoka elastyczność punktowa w jednym 
materacu zapewniają komfortowy i spokojny sen. Materac 
powstał z połączenia sprężyn kieszeniowych, naturalnej płyty 
kokosowej oraz pianki termoelastycznej.
Model ten sprawdzi się u par, ponieważ jego konstrukcja nie 
przenosi drgań, minimalizuje odczuwanie ruchów partnera. 
To dobry wybór również dla seniorów i osób zmagających 
się z problemami układu ruchowego.
Pianka termoelastyczna doskonale modeluje się do kształtów 
ciała, wpasowując się dokładnie w jego kontury. Odciąża 
i regeneruje mięśnie, poprawia krążenie krwi redukując 
nadmierny ucisk na ciało. Materiał reagując na ciepło ciała 
zapewnia komfortowy i relaksujący sen, niwelując ból i drętwienie. 

Naturalna płyta kokosowa wzmacnia konstrukcję materaca 
i usztywnia powierzchnię spania. Wspomaga odpowiednią 
cyrkulację powietrza, a zawarte w jej włóknach naturalne sole 
mineralne hamują rozwój bakterii. Kokos pomaga w utrzymaniu 
higienicznych warunków snu. Jest bezpieczny dla alergików.  
Sprężyna kieszeniowa zapewnia punktowe podparcie ciała. 
Pojedyncze sprężyny zamknięte w materiałowych kieszonkach 
umożliwiają dopasowanie się do ciała wyłącznie w obszarach 
zwiększonego nacisku. 
Materiały wykorzystane do stworzenia materaca Erebu Dream 
zapewniają zdrowe wsparcie całego ciała bez względu na pozycję 
snu. Gwarantują relaksujący i bezpieczny sen.

EREBU
DREAM
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pokrowiec Tencel

pianka 
termoelastyczna
(obustronnie) 4cm

kokos (obustronnie) 
2cm

sprężyny kieszeniowe
12cm

gwarancja 5 lat



Rehabilitacyjny materac wykonany z gęstego i elastycznego 
lateksu o właściwościach prozdrowotnych.
Materac sprawdzi się u osób o średniej wadze, nastolatków 
oraz seniorów. Płynnie współpracuje ze stelażami 
regulowanymi. To doskonała opcja dla osób, które chętnie 
czytają lub oglądają telewizję w łóżku, a także komfortowe 
rozwiązanie do łóżek rehabilitacyjnych.
Dzięki właściwościom antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym 
materac polecany jest także dla alergików.  
Demeter łączy w sobie delikatne podparcie i świetną 

sprężystość. Zapewnia wygodny i relaksujący sen. Wysoka 
elastyczność wkładu ułatwia zmianę pozycji podczas snu 
i szybkie dostosowanie się materaca do kształtów ciała.
Każda część ciała wymaga indywidualnego wsparcia, by w pełni 
się zregenerować. 7 zróżnicowanych stref twardości umożliwia 
zdrowe i wygodne wsparcie całego ciała, od głowy aż po same 
stopy.
Liczne otwory umieszczone w lateksowej płycie gwarantują 
dobrą wentylację oraz utrzymywanie optymalnej temperatury 
ciała podczas snu.

Typ: lateksowy
Wysokość: ok. 18 cm
Pokrowiec: standard Tencel
zamienny Silver Protect
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DEMETER

pokrowiec Tencel

lateks 16cm

gwarancja 5 lat



Rehabilitacyjny materac zbudowany na bazie sprężyny 
kieszeniowej. To model o podwyższonej twardości, który będzie
odpowiedni dla osób o większej wadze, seniorów oraz fanów
stabilnego i jednocześnie dopasowującego się do ciała wsparcia.

Wzmocniona sprężyna kieszeniowa stanowi podstawę materaca
i doskonałe podłoże dla uzupełniających ją pianek. Każda 
pojedyncza sprężynka umieszczona w osobnej kieszonce pracuje 
niezależnie, uginając się wyłącznie w miejscu zwiększonego 
obciążenia. Punktowo dopasowuje się do ciała, utrzymując każdy 
obszar w zdrowym, stabilnym, ułożeniu.

Zróżnicowane wypełnienie zostało zaprojektowane z myślą 
o możliwości dopasowania materaca do pory roku. Pianka 
termoelastyczna doskonale sprawdzi się zimą delikatnie otulając
ciało i dopasowując się do niego pod wpływem ciepła. Świetnie 
modeluje się do kształtów ciała, eliminuje ucisk, przez co wpływa 
na poprawę krążenia krwi i sprawną regenerację mięśni. 

Latem doskonałym rozwiązaniem będzie przewiewna pianka 
wysokoelastyczna typu HR. Podnosi twardość i sprężystość 
materaca. Pianka nie nagrzewa się, doskonale odprowadza 
ciepło i wilgoć na zewnątrz materaca. Sprawdzi się w upalne dni 
zapewniając komfortowe warunki snu.

Typ: kieszeniowy
Wysokość: ok. 24 cm

Pokrowiec: standard Tencel
zamienny Silver Protect

ENYO
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pokrowiec Tencel

pianka 
wysokoelastyczna 
3cm

sprężyny 
kieszeniowe 12cm

pianka Energy Foam
(obustronnie) 2cm
pianka 
termoelastyczna 3cm

gwarancja 7 lat



Rehabilitacyjny, piankowy, materac o zróżnicowanych 
stronach twardości i wypełnienia, stworzony w koncepcji 
lato – zima. Odpowiedni dla sportowców, par, seniorów 
oraz osób z problemami układu krążenia i układu ruchowego.

Pianka termoelastyczna, która dopasowuje się co ciała pod 
wpływem nacisku i ciepła to doskonałe rozwiązanie na zimowe 
dni. Dokładnie modeluje się do kształtów ciała, poprawia 
krążenie krwi, odciąża mięśnie i sprzyja ich regeneracji. Jest 
delikatna, nie powoduje ucisku, punktowo wypełnia wszystkie 
nierówności pomiędzy materacem a ciałem. W połączeniu 
ze stabilną pianką wysokoelastyczną pozwala utrzymać 
kręgosłup w zdrowym ułożeniu.  

Bardzo sprężysta pianka wysokeolastyczna typu HR 
znajdująca się z drugiej strony materaca to świetna opcja 
na upalne dni. Dzięki otwartej budowie komórkowej 
materiał swobodnie przepuszcza powietrze i nie nagrzewa 
się. Pozwala zachować stabilne i zdrowe podparcie ciała 
oraz komfortową temperaturę snu.  
Obie pianki to materiały o wysokiej elastyczności i gęstości. 
Są niezwykle trwałe i odporne na odkształcenia. Doskonale 
współpracują ze sobą, wzmacniając swoje prozdrowotne 
właściwości. 
Materac pomaga eliminować bóle kręgosłupa, zmniejsza 
drętwienie kończyn, pozwala na spokojny i relaksujący sen.

Typ: piankowy
Wysokość: ok. 24 cm
Pokrowiec: standard Tencel
zamienny Silver Protect
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pianka termoelastyczna
6cm

pianka wysokoelastyczna
16cm

pokrowiec Tencel

JULIA
gwarancja 5 lat



Twardy, piankowy, materac stworzony z aż 5 warstw pianek 
o zróżnicowanych właściwościach. Odpowiedni dla osób 
o większej wadze, seniorów oraz zwolenników twardszego, 
stabilnego, podparcia. 
Bazą materaca jest bardzo gęsta i twarda pianka Energy 
Foam. Odpowiednio stabilizuje konstrukcję, stanowi  podstawę 
dla zewnętrznych pianek, wzmacniając ich właściwości.
Różowa pianka wysokoelastyczna typu HR odpowiada za 
sprężystość materaca, ułatwia utrzymanie prawidłowej pozycji 
ciała podczas snu, szybko dostosowuje się do zmieniających 
się punktów nacisku, płynnie regulując podparcie.

Pianka termoeleastyczna, która znajduje się z obu stron 
materaca tuż pod pokrowcem, modeluje się do kształtów 
ciała pod wpływem ciepła. Zapewnia delikatne otulenie, 
pozwala na rozluźnienie mięśni, poprawia krążenie krwi, 
niweluje ból i drętwienie ciała sprzyjając pełnej regeneracji 
organizmu podczas snu. 
Pianki wykorzystane do stworzenia materaca Hebe to bardzo 
przewiewne materiały, nie kumulujące w swoim wnętrzu ciepła. 
Pozwalają zachować prawidłową temperaturę snu i świeżość 
materaca.

Typ: piankowy
Wysokość: ok. 24 cm

Pokrowiec: standard Tencel
zamienny Silver Protect
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pianka 
termoelastyczna 
(obustronnie) 
2cm

pianka 
Energy Foam 
12cm

pianka 
wysokoelastyczna 
(obustronnie) 3cm

HEBE

pokrowiec Tencel

gwarancja 5 lat
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pokrowiec Tencel

lateks 
(obustronnie) 2cm

Rehabilitacyjny materac stworzony na bazie sprężyn multipocket 
i antybakteryjnego, miękkiego, lateksu. Zapewnia delikatne, 
niezależne, wsparcie poszczególnych części ciała. Odpowiedni 
dla par, seniorów, nastolatków oraz osób o średniej wadze, które 
oczekują komfortowego i elastycznego dopasowania materaca 
do ciała.
Podstawą tego modelu są malutkie sprężyny zamknięte 
w pojedynczych materiałowych kieszonkach. Każda z 500 
sprężyn znajdujących się na 1 m2 materaca pracuje niezależnie 
i doskonale, punktowo, podpiera wybrane części ciała. Sprężyny 
uginają się wyłącznie w miejscach zwiększonego nacisku, 
a dodatkowo ułożone w 7 zróżnicowanych strefach twardości 
umożliwiają perfekcyjne dopasowanie do ciała bez wywierania 
nadmiernego nacisku.

Bardzo elastyczny lateks świetnie dopasowuje się do budowy 
anatomicznej ciała. Gwarantuje idealne podparcie dla 
kręgosłupa, bez względu na pozycję, w której śpisz. Niweluje 
uczucie ucisku podczas snu, dzięki czemu zapewnia spokojny, 
zdrowy i relaksujący sen.
Specjalna, porowata, struktura lateksu i system otworów 
znajdujących się na całej płaszczyźnie zapewnia ciągłą wentylację. 
Nieograniczony przepływ powietrza wspiera zachowanie 
prawidłowej temperatury snu. Lateks nie nagrzewa się, łatwo 
odprowadza ciepło na zewnątrz. 
Materac jest bezpieczny także dla alergików. Lateks posiada 
właściwości antybakteryjne i antyalergiczne. Jego powłoka nie 
elektryzuje się, nie przyciąga kurzu i blokuje roztocza.

Typ: kieszeniowy
Wysokość: ok. 18 cm
Pokrowiec: standard Tencel
zamienny Silver Protect

ANDROMEDA

sprężyny multipocket 
12cm

gwarancja 7 lat
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pokrowiec Tencel

lateks 
(obustronnie)
2cm

Rehabilitacyjny materac kieszeniowy stworzony w oparciu 
o niezwykle trwałą sprężynę kieszeniową. W połączeniu z gęstą 
pianką Energy Foam i antybakteryjnym lateksem zapewnia 
komfortowy i zdrowy sen.
Cora to nowa odsłona kultowego materaca Afrodyta. 
Wzmocniona sprężyna kieszeniowa zapewnia jeszcze większą 
trwałość materaca. Usztywnia delikatnie konstrukcję, 
przez co model ten będzie odpowiedni dla większego grona 
klientów. Sprawdzi się u par, seniorów oraz osób z problemami 
układu ruchowego. Uniwersalna budowa materaca będzie 
dobrym wyborem również dla młodzieży. 
Sprężyny kieszeniowe rozmieszczone w 7 strefach twardości 
pozwalają na rozluźnienie i odciążenie każdej części ciała. 

Pianka Energy Foam zapewnia odpowiednią stabilizację 
materaca. Wspomaga strefowe działanie sprężyny i usztywnia 
całość konstrukcji.
Lateks znajdujący się tuż pod pokrowcem automatycznie 
wypełnia nierówności między ciałem a materacem. Jest 
miękki i delikatny dla skóry. Jego niesamowita elastyczność 
umożliwia płynne dopasowanie się materaca do zmieniających 
się punktów obciążenia. 
Lateks posiada silne właściwości antyalergiczne i antybakteryjne, 
co sprawia, ze jest bezpieczny również dla alergików. Jego 
struktura zapewnia ciągłą wentylację. Odpowiedni przepływ 
powietrza pozwala zachować świeżość i trwałość materaca, 
a także odpowiednią temperaturę ciała podczas snu.

Typ: kieszeniowy
Wysokość: ok. 22 cm

Pokrowiec: standard Tencel
zamienny Silver Protect

pianka 
Energy Foam
(obustronnie) 
2cm

sprężyny 
kieszeniowe 12cm

CORA
gwarancja 7 lat
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Rehabilitacyjny materac kieszeniowo – piankowy o różnych 
stronach twardości. Materiały zostały skomponowane w koncepcji 
lato – zima, dzięki czemu materac można dopasować nie tylko 
do swojego ciała, ale również do panującej pory roku.
Pianka termoelastyczna (strona zima) dostosowuje się do ciała 
pod wypływem ciepła. Otula ciało zapewniając optymalne 
rozłożenie nacisku na materac. Gwarantuje komfortowy sen 
bez względu na pozycję, w której śpisz. Rozluźnia mięśnie 
oraz poprawia krążenie krwi, pozwalając na pełną regenerację 
organizmu podczas snu.
Gęsta i sprężysta pianka wysokoelastyczna zapewnia mocniejsze 
wsparcie ciała, a dzięki otwartej budowie komórkowej 
gwarantuje przepływ powietrza. Materac pozostaje świeży, a ciało 
nie przegrzewa się.

Podstawą materaca jest kieszeniowy wkład typu multipocket, 
w którym na każdym metrze kwadratowym znajduje się aż 500 
malutkich sprężyn. Pojedyncze sprężyny działają niezależnie 
od siebie i dopasowują się punktowo do ciała. Wspomagają 
działanie pianek i płynnie dostosowują się do zmieniającej 
się pozycji ciała. Gwarantują zdrowe podparcie bez względu na 
ułożenie ciała podczas snu.
Wykorzystane materiały zapewniają dokładne dopasowanie 
do ciała,a ich odpowiednie ułożenie pozwoliło stworzyć materac 
bardzo uniwersalny, który sprawdzi się zarówno u par, jak i seniorów. 
To dobry wybór dla osób potrzebujących średniej twardości 
wsparcia, które cenią sobie możliwość zmiany podparcia 
w zależności od pory roku i kondycji swojego ciała.

Typ: kieszeniowy
Wysokość: ok. 20 cm
Pokrowiec: standard Smart
zamienny Silver Protect

NIOBE

pianka wysokoelastyczna
3cm

sprężyny multipocket 
12cm

pianka 
termoelastyczna 3cm

pokrowiec Smart
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pokrowiec Smart

sprężyny 
kieszeniowe 12cm

kokos 
(obustronnie) 2cm
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Twardy materac stworzony z połączenia sprężyny kieszeniowej 
i naturalnej płyty kokosowej. Świetny model dla osób o większej 
wadze, seniorów i zwolenników bardzo twardego podparcia.
Kieszeniowy wkład zapewnia sprężyste podparcie ciała. 
Pojedyncze sprężynki, zamknięte w materiałowych 
kieszonkach, uginają się wyłącznie w miejscu zwiększonego 
nacisku. W połączeniu z warstwą kokosu zapewniają lekkie 
dopasowanie do punktów obciążenia przy zachowaniu 
stabilnej pozycji ciała, szczególnie w odcinku lędźwiowym.
Naturalna płyta kokosowa usztywnia konstrukcję, ale jednocześnie 

jest na tyle elastyczna, że nie hamuje sprężystości materaca, 
którą nadaje sprężyna kieszeniowa. Kokos to w pełni 
naturalny produkt, nie wydzielający żadnych szkodliwych 
toksyn, a występujące w jego włóknach specjalne sole 
mineralne ograniczają rozwój bakterii – zatem to surowiec 
w pełni bezpieczny dla alergików.
Maty kokosowe zapewniają doskonałą cyrkulację powietrza 
wewnątrz wkładu, dzięki czemu materac zachowuje 
świeżość i nie gromadzi w swoim wnętrzu ciepła. 
Gwarantuje to wysoką higienę i komfort termiczny snu. 

Typ: kieszeniowy
Wysokość: ok. 18 cm

Pokrowiec: standard Smart
zamienny Silver Protect

EREBU
gwarancja 3 lata



pokrowiec Tencel

pianka 
wysokoelastyczna 
10cm

pianka 
hybrydowa
10cm
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Palma to kompozycja bardzo gęstych pianek dla fanów 
twardych materacy oraz osób o większej wadze. Doskonale 
sprawdzi się u klientów, którzy potrzebują twardego, ale 
jednocześnie elastycznego materaca.
Materac zbudowany jest z połączenia pianki wysokoelastycznej 
i pianki hybrydowej, które świetnie się uzupełniają. Pianka 
wysokoelastyczna charakteryzuje się zwiększoną sprężystością 
i elastycznością, z kolei pianka hybrydowa jest równie gęsta, 
ale bardziej twarda. Razem zapewniają stabilne wsparcie 
sylwetki, a dzięki wysokiej elastyczności odpowiednio 
rozprowadzają obciążenie i łagodzą siłę nacisku ciała na materac.

Obie pianki są bardzo przewiewne, ich otwarta struktura 
komórkowa umożliwia swobodny przepływ powietrza 
wewnątrz materaca. Dzięki temu pozostają świeże i nie 
kumulują ciepła. Rozwiązanie te podnosi znacząco komfort 
i higienę snu.
Specjalnie opracowany system nacięć zastosowany na 
zewnętrznej części pianek usprawnia przepływ powietrza 
wewnątrz wkładu, a śpiącej na nim osobie zapewnia 
delikatny masaż ciała, który rozluźnia mięśnie i wspomaga 
relaksujący sen.

Typ: piankowy
Wysokość: ok. 22 cm
Pokrowiec: standard Tencel
zamienny Silver Protect

PALMA
gwarancja 5 lat



Typ: kieszeniowy
Wysokość: ok. 23 cm

Pokrowiec: standard Smart
zamienny Silver Protect
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Podstawowy materac kieszeniowy o zróżnicowanych stronach 
twardości, którego trwała oraz sprawdzona konstrukcja 
zapewnia komfort i bezpieczeństwo snu. To odpowiedni 
model dla par, seniorów i osób o średniej wadze, które 
potrzebują jednocześnie stabilnego i sprężystego podparcia.
Bazą materaca jest punktowo dopasowująca się do ciała 
sprężyna kieszeniowa. Każda, pojedyncza, sprężynka ugina się 
wyłącznie w miejscu zwiększonego obciążenia. Tym sposobem 
dostosowuje poziom wsparcia do konkretnej części ciała. 
Dodatkowo sprężyny został podzielone na 7, zróżnicowanych stref 
twardości, które jeszcze lepiej dopasowują się do odpowiednich 
części ciała zapewniając im bezpieczne i zdrowe podparcie.
Trwała i odporna na odkształcenia pianka Energy Foam 

doskonale współgra ze sprężynowym wkładem. Podnosi 
wygodę korzystania z materaca i jego dopasowanie do ciała. 
Strona z pianką Energy Foam zapewnia stabilne i średnio – 
twarde podparcie. 
Mocniejsze wsparcie zapewni druga strona materaca, w której 
pod warstwą pianki została umieszczona naturalna płyta 
kokosowa. Kokos usztywnia powierzchnię materaca, ale nie 
blokuje sprężystości uzyskanej dzięki kieszeniowej podstawie. 
Jest w pełni naturalnym surowcem, bezpiecznym dla 
alergików, ponieważ zawarte w jego włóknach sole mineralne 
ograniczają rozwój bakterii. Zapewnia też doskonałą cyrkulację 
powietrza wewnątrz wkładu i świetnie odprowadza wilgoć. 
Kokosowa przekładka zwiększa nie tylko twardość materaca, 
ale również podnosi jego trwałość i poprawia jakość snu. 

DELIA

kokos 1cm

sprężyny 
kieszeniowe
12cm

pokrowiec Smart

Energy Foam 
(obustronnie) 4cm

gwarancja 5 lat



pokrowiec Smart
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Rehabilitacyjny materac kieszeniowy o średnim stopniu 
twardości. To model bardzo uniwersalny. Odpowiedni dla 
seniorów, par, a także młodzieży. Sprawdzi się u osób 
o średniej wadze.
Wenus to prawdziwy bestseller, dostępny w ofercie od 
wielu lat. Dzięki dobrej cenie i trwałej, sprawdzonej, 
konstrukcji jest jednym z najchętniej wybieranych modeli 
w swojej klasie.
Sprężyna kieszeniowa, która jest podstawą materaca, 
dokładnie i punktowo dopasowuje się do ciała w oparciu 

o 7 zróżnicowanych stref twardości. W zależności od 
potrzeb, podpiera lub odciąża wybrane partie ciała 
niezależnie od innych.  Pozwala to na utrzymanie zdrowego 
ułożenia kręgosłupa i zminimalizowanie zbędnego nacisku 
na ciało.
Pianka Energy Foam świetnie współpracuje z kieszeniowym 
wkładem, zwiększając komfort i dopasowanie materaca do 
kształtów ciała. Jest też niezwykle trwała, nie odkształca 
się i zachowuje swoje pierwotne właściwości przez długi 
czas. 

Typ: kieszeniowy
Wysokość: ok. 18 cm
Pokrowiec: standard Smart
zamienny Silver Protect

WENUS

sprężyny kieszeniowe 
12cm

pianka Energy Foam
(obustronnie) 2cm

gwarancja 3 lata
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materace
KIDS
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ojawienie się dziecka na świecie to niezwykle ważny 
moment w życiu każdego rodzica, ale także lawina wyzwań, 

którym należy sprostać, by zapewnić mu jak najlepsze warunki 
rozwoju. Wybierając produkty linii Kids rodzice i ich pociechy 
mogą spać spokojnie. Janpol Kids to materace do łóżeczek 
posiadające Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka. W linii 
Kids znajdują się również propozycje dla starszych dzieci i młodzieży. 
To materace będące odpowiedzią na potrzeby dorastającego 
człowieka, które zapewniają odpowiednie podparcie kręgosłupa 
i wygodę - tak potrzebną dla regenerującego snu.

P
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Materac przeznaczony dla dzieci od pierwszych dni życia. 
Specjalnie zaprojektowane połączenie delikatnego lateksu 
z naturalną płytą kokosową zapewnia zdrowe podparcie ciała 
niemowlaka i pomaga w prawidłowym rozwoju dziecka.
Innowacyjny lateks Pulse, który składa się w ponad 50% 
z naturalnego mleczka kauczukowego, charakteryzuje się 
niezwykłą miękkością i elastycznością. Dopasowuje się 
punktowo do ciała dziecka. Ugina się wyłącznie w miejscach 
zwiększonego nacisku. 
Zarówno lateks, jak i kokos są produktami o właściwościach 

antybakteryjnych i antyalergicznych. Zapewniają bezpieczeństwo 
i ochronę przed alergenami.
Materac charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością 
powietrza zapewniając dziecku odpowiednią temperaturę 
i higienę snu. 
Zróżnicowane strony twardości pozwalają dopasować materac 
do potrzeb i wieku dziecka.
Posiada Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka jako produkt 
przydatny w pielęgnowaniu niemowląt i dzieci w wieku 
poniemowlęcym. Nr Op-5138-5140, ważna do 15.02.2022.

Typ: lateksowo - kokosowy
Wysokość: ok. 11 cm
Pokrowiec: standard Puroactive

TONI

pokrowiec Puroactive

pianka 
Energy Foam
1cm

lateks Pulse 6cm

kokos 2cm

gwarancja 5 lat



Typ: lateksowy
Wysokość: ok. 10 cm

Pokrowiec: standard Puroactive

Materac przeznaczony do łóżeczka, odpowiedni dla dzieci 
od pierwszych dni życia. 
Wkład materaca wykonany został w całości z antybakteryjnego 
i antyalergicznego lateksu o bardzo dobrej przepuszczalności 
powietrza, co gwarantuje bezpieczeństwo i  higienę snu. 
Lateks jest miękki i delikatny dla wrażliwej skóry dziecka. 
Duża sprężystość wkładu nie blokuje ruchów niemowlaka 
w trakcie przewracania się.

Materac odpowiednio podpiera ciało dziecka dopasowując 
się  punktowo do obciążenia. Dzięki temu materac ugina się 
wyłącznie w miejscach zwiększonego nacisku, co zwiększa 
bezpieczeństwo jego użytkowania.

Posiada Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka jako 
produkt przydatny w pielęgnowaniu niemowląt i dzieci w wieku 
poniemowlęcym. Nr Op-5138-5140, ważna do 15.02.2022.

lateks 8cm
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pokrowiec 
Puroactive

FINI
gwarancja 5 lat
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Materac odpowiedni dla dzieci od pierwszych dni życia. 
Wykonany z gęstej, elastycznej i przewiewnej pianki Energy 
Foam oraz delikatnego lateksu Ocean Blue.
Zróżnicowane strony twardości pozwalają dopasować materac 
do potrzeb i wieku dziecka.
Żelowe kapsułki zatopione w lateksie Ocean Blue pozwalają 
redukować nadmiar wilgoci i ciepła przedostających się w głąb 
materaca. Właściwości te umożliwiają utrzymanie prawidłowej 

temperatury snu dziecka oraz wysokiej higieny wkładu. 
Ocean Blue jest przyjemny w dotyku i delikatny dla skóry 
dziecka, a przy tym trwały i silnie antyalergiczny. 
Odpowiednio skomponowany poziom elastyczności materaca 
zapewnia zdrowe i bezpieczne podparcie ciała niemowlaka. 
Posiada Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka jako 
produkt przydatny w pielęgnowaniu niemowląt i dzieci w wieku 
poniemowlęcym. Nr Op-5138-5140, ważna do 15.02.2022.

Typ: lateksowo - piankowy
Wysokość: ok. 12 cm
Pokrowiec: standard Puroactive

pokrowiec Puroactive

lateks Ocean Blue 
4cm

pianka 
Energy Foam
6cm

LIO
gwarancja 5 lat



Typ: piankowy
Wysokość: ok. 20 cm

Pokrowiec: standard Gandalf
zamienny Grey

Piankowy materac łagodzący bezsenność przeznaczony 
dla dzieci i młodzieży.
Olejek Neroli (pozyskiwany z kwiatu gorzkiej pomarańczy) 
znajdujący się w składzie pianki ma kojący wpływ na układ 
nerwowy – łagodzi bezsenność, wspomaga spokojny sen. 
Odpoczynek na materacu Libera pozytywnie wpływa na 
koncentrację dziecka. 
Wysoka elastyczność punktowa i sprężystość pianek 
sprawia, że materac doskonale modeluje się do ciała. Wkład 
dopasowuje się do obciążenia, dlatego materac sprawdzi 
się zarówno u młodszych dzieci, jak i u nastolatków. 

Specjalnie zaprojektowany system nacięć podnosi 
skuteczność punktowego dopasowania materaca do ciała 
i pozwala utrzymać zdrowe ułożenie kręgosłupa. 
Materac jest bezpieczny dla alergików. Liczne nacięcia 
w każdej z pianek gwarantują wysoki stopień wentylacji. 
Swobodny przepływ powietrza zwiększa trwałość konstrukcji 
oraz higienę snu.
Konstrukcja opracowana na potrzeby dzieci i nastolatków 
wspomaga kształtowanie prawidłowej postawy oraz umożliwia 
spokojny i relaksujący sen.

LIBERA

pokrowiec 
Gandalf

kombinacja 
pianek 
20cm
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gwarancja 4 lata



Rehabilitacyjny materac odpowiedni zarówno dla młodszych 
dzieci, jak i nastolatków. Elastyczna budowa dopasowuje się 
do wagi i wzrostu użytkownika.
Materac jest bezpieczny dla alergików. Lateks posiada 
właściwości antybakteryjne i antyalergiczne. Dodatkowo jego 
powierzchnia nie przyciąga kurzu.
Lateks o wyjątkowej elastyczności i sprężystości dokładnie 
dopasowuje się do kształtów ciała dziecka i wspiera 
prawidłowe ułożenie kręgosłupa.

Podział wkładu na 3 zróżnicowane strefy twardości zapewnia 
optymalne wsparcie konkretnych części ciała. Rozłożenie stref 
zostało przystosowane zarówno dla młodszych, jak i starszych 
(wyższych) dzieci.
Specjalnie zaprojektowana, perforowana, powierzchnia 
materaca gwarantuje nieograniczony przepływ powietrza 
wewnątrz wkładu, co zapewnia wysoką trwałość produktu 
i higienę snu.

Typ: lateksowy
Wysokość: ok. 14 cm
Pokrowiec: standard Grey
zamienny Gandalf

pokrowiec Grey

lateks 12cm
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ATENA
gwarancja 5 lat



Typ: piankowy
Wysokość: ok. 20 cm

Pokrowiec: standard Gandalf
zamienny Grey

Materac hybrydowy o zróżnicowanych stronach twardości 
odpowiedni dla dzieci i młodzieży.

Biała pianka będzie idealna dla młodszych i lżejszych dzieci. 
Czarna pianka to odpowiedni wybór dla nastolatków.

Pianki hybrydowe użyte do stworzenia materaca Gemini cechuje 
wysoka elastyczność punktowa, która zapewnia komfortowy sen 
i podparcie dopasowane do zmieniających się potrzeb 
rosnącego dziecka. Tak skomponowany materac ma pozytywny 

wpływ na kształtowanie się odpowiedniej postawy ciała.

Pianki są odporne na odkształcenia, dzięki czemu zachowują 
swoje pierwotne właściwości przez wiele lat.

Specjalne nacięcia w postaci fali zwiększają przepływ 
powietrza wewnątrz materaca, co umożliwia zachowanie 
odpowiedniej higieny i temperatury snu. Dodatkowo 
zapewniają delikatny masaż ciała, pobudzając krążenie 
i odpowiednią regenerację mięśni.

pokrowiec 
Gandalf

kombinacja 
pianek 
hybrydowych 
20cm
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GEMINI
gwarancja 4 lata



Rehabilitacyjny, kieszeniowy, materac przeznaczony dla dzieci 
i nastolatków.
Wysoką elastyczność punktową zapewniają sprężyny 
kieszeniowe. Umieszczone w pojedynczych kieszonkach 
uginają się wyłącznie w miejscach zwiększonego obciążenia, 
przez co dopasowują się do konkretnych części ciała dziecka.
Pianka Energy Foam płynnie współpracuje z kieszeniowym 

wkładem gwarantując dziecku spokojny i zdrowy sen. 
Dopasowuje się do ciała dziecka, pomaga utrzymać 
prawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu.
Materac pomaga w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała 
oraz odpowiedniej regeneracji młodego organizmu.
Lekka konstrukcja materaca sprawdzi się również do łóżek 
piętrowych (z wyższą burtą).

Typ: kieszeniowy
Wysokość materaca: ok. 18 cm
Pokrowiec: standard Smart
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sprężyny kieszeniowe
12cm

pianka Energy Foam
(obustronnie) 2cm

pokrowiec Smart

KLIO
gwarancja 3 lata



Typ: piankowy
Wysokość: ok. 12 cm

Pokrowiec: standard Smart

Piankowy materac przeznaczony dla dzieci i młodzieży.

Gęsta i elastyczna pianka Energy Foam doskonale podpiera 
i stabilizuje ciało dziecka.

Materac zapewnia wysoki komfort snu w przystępnej cenie.

Lekka i niska konstrukcja materaca sprawia, że jest 
doskonałym rozwiązaniem do łóżek o niskiej burcie, 
łóżek piętrowych oraz łóżek turystycznych.

Materac można wykorzystać również jako matę do ćwiczeń. 
Odpowiednia gęstość pianki zapewni bezpieczeństwo 
i wygodę użytkowania.

pianka 
Energy Foam
12cm
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pokrowiec Smart

HERMES
gwarancja 2 lata





omfort snu nie musi kończyć się na pojedynczym 
materacu. Nasze toppery to doskonałe uzupełnienie 

podstawowej oferty materacy. Różnorodność materiałów 
pozwoli Ci jeszcze lepiej dopasować materac właściwy do 
Twoich potrzeb, a także zwiększyć komfort i higienę snu. 
Materac nawierzchniowy skutecznie zabezpiecza przed 
zniszczeniem i zabrudzeniem materac właściwy. Zwiększa 
też jego trwałość i daje możliwość wyregulowania twardości.

K

materace
POSŁANIOWE
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TERMOELASTYCZNY

LATEX

PIANKOWY

Dla osób, które chcą zwiększyć komfort snu 
oraz zabezpieczyć materac podstawowy przed 
zniszczeniem i zabrudzeniem.
Materac można wykorzystać również w podróży.
Pianka termoelastyczna dokładnie podpiera ciało, 
zapamiętując jego kształt.
Struktura pianki sprzyja redukcji napięcia, co umożliwia 
pełną regenerację mięśni podczas snu. 

Dla osób, które chcą zwiększyć komfort snu 
oraz zabezpieczyć materac podstawowy przed 
zniszczeniem i zabrudzeniem.
Materac można wykorzystać również w podróży 
lub jako matę do ćwiczeń.
Piankowy wkład zwiększa wygodę i podnosi 
wysokość materaca podstawowego.

Pokrowiec Smart (górna warstwa) do prania w 60ºC. Pokrowiec Antyslip (dolna warstwa) wyłącznie do czyszczenia miejscowego.

Dla osób, które chcą zwiększyć komfort snu 
oraz zabezpieczyć materac podstawowy przed 
zniszczeniem i zabrudzeniem.
Materac można wykorzystać również w podróży
Lateks gwarantuje automatyczne wypełnienie 
nierówności, punktowe i delikatne wsparcie 
całego ciała.
Lateks wykazuje silne właściwości antybakteryjne 
i antyalergiczne, dlatego będzie bezpieczną 
opcją dla osób z alergią.
Wysoki stopień wentylacji uzyskany dzięki 
specjalnej porowatej strukturze wydłuża 
trwałość konstrukcji oraz zapewnia wysoki 
komfort i higienę snu.





dpowiednio dobrany stelaż to podstawa nie 
tylko dla materaca, ale również dla Twojego 

dobrego wypoczynku. To właśnie jego wybór przesądza 
o całościowym odczuciu komfortu. Elastyczne listewki 
amortyzują siłę nacisku i pozwalają na dokładniejsze 
dopasowanie się materaca do kształtów ciała. Zapewniają 
także prawidłową wentylację, co znacznie przedłuża 
żywotność wkładu oraz zapobiega mnożeniu się bakterii 
i roztoczy na jego powierzchni. 

O

STELAŻE
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Stelaż z elektryczną regulacją zagłówka 
i części pod nogi. Sterowany za pomocą 
pilota. Pilot połączony jest ze stelażem 
elastycznym kablem.
Doskonały dla osób, które oczekują 
ponadprzeciętnej wygody, czytają w łóżku 
lub z powodu choroby spędzają w nim 
dużo czasu.
Intuicyjny pilot ułatwia sterowanie 
mechanizmem.
Cicha i płynna regulacja.
Stelaż wspomaga działanie materaca 
i zwiększa jego trwałość.
Stelaż najlepiej współpracuje z materacami 
elastycznymi wykonanymi z lateksu lub 
pianki. Nie należy stosować go do materacy 
sztywnych, z płytami kokosowymi i twardymi 
sprężynami.

Elastyczny, brzozowy stelaż z regulacją 
zagłówka i części pod nogi.
Doskonały dla osób, które oczekują 
ponadprzeciętnej wygody, czytają w łóżku 
lub z powodu choroby spędzają w nim 
dużo czasu.
Stelaż wspomaga działanie materaca 
i zwiększa jego trwałość.
Podnosi znacząco komfort korzystania 
z materaca i pozwala na odpowiednie 
wykorzystanie jego zalet.
Stelaż najlepiej współpracuje z materacami 
elastycznymi wykonanymi z lateksu lub 
pianki. Nie należy stosować go do materacy 
sztywnych, z płytami kokosowymi i twardymi 
sprężynami.
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MACEDONIA

DOCJA

Wysokość: ok. 7 cm
Liczba listewek: 28
Odstępy między listewkami: ok. 3 cm

gwarancja 2 lata

Wysokość: ok. 7 cm
Liczba listewek: 28
Odstępy między listewkami: ok. 3 cm

gwarancja 2 lata



Elastyczny, brzozowy stelaż o dużej ilości sprężynujących 
listewek.
Odpowiedni dla wszystkich rodzajów materacy.
Podnosi znacząco komfort korzystania z materaca i pozwala 
na odpowiednie wykorzystanie jego zalet.
W części środkowej posiada regulację, dzięki której można 
zmieniać poziom elastyczności i twardości podparcia.
Prosta i trwała konstrukcja, łatwa do samodzielnego zmontowania. 
Stelaż w wersji II będzie odpowiedni dla łóżek z niską burtą.
Stelaże Apollo są dostępne wyłącznie w wersji do samodzielnego 
montażu.
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APOLLO

APOLLO IIAPOLLO I

Liczba listewek: 28
Odstępy między listewkami: ok. 3 cm

Wysokość: ok. 7 cm Wysokość: ok. 4,5 cm

gwarancja 5 lat





iedy w Twojej sypialni zagościł już dobrze dobrany 
materac, czas na poduszkę, która zwiększy 

komfort Twojego snu i pomoże utrzymać kręgosłup 
szyjny w prawidłowym ułożeniu. Nasza kolekcja poduszek 
została opracowana tak, by każdy mógł znaleźć model 
odpowiedni dla pozycji, w której najchętniej śpi.

K

PODUSZKI
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Klasyczny kształt i optymalna wysokość poduszki umożliwia 
komfortowy sen, zarówno dla osób śpiących na plecach, jak i na boku.
Wysoki stopień wentylacji zapewnia otwarta struktura komórkowa 
pianki, gwarantuje o 500% większą przepuszczalność powietrza 
w porównaniu z innymi materiałami.
Plastyczna pianka termoelastyczna zapewnia punktowe podparcie 
oraz amortyzację głowy i szyi podczas snu. 
Pianka niweluje ucisk i pomaga rozluźnić mięśnie, przez co zapewnia 
zdrowy i relaksujący sen.
Poduszka jest bezpieczna dla alergików, posiada właściwości 
antyalergiczne i antybakteryjne. Wkład nadaje się do prania 
w temperaturze 60°C.
Poszewkę dopasowaną do poduszki można prać w 30°C.
Poduszkę można używać z obu stron.
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AIRSENSE

SMART LATEKS

gwarancja 2 lata
Typ: klasyczna
Wymiar: 72 x 42 x 13 cm
Pokrowiec: standard Sote

Klasyczny kształt poduszki i optymalna wysokość umożliwia 
komfortowy sen  dla osób śpiących zarówno na plecach, jak i na 
boku.
Połączenie pianki termoelastycznej i lateksu gwarantuje 
dokładne, ale też delikatne podparcie głowy i szyi.
Poduszka odpręża mięśnie i relaksuje okolice szyi, zapewniając 
niezakłócony, zdrowy sen.
Poduszka jest bezpieczna dla alergików. Lateks posiada 
właściwości antybakteryjne, a struktura pianki zapewnia 
swobodny przepływ powietrza wewnątrz wkładu.
Poszewkę dopasowaną do poduszki można prać w 30°C.
Poduszkę można używać z obu stron.

gwarancja 2 lata
Typ: klasyczna
Wymiar: 72 x 42 x 12 cm
Pokrowiec: standard Sote



Poduszka zapewnia delikatne podparcie kręgosłupa szyjnego.
Doskonała dla osób śpiących na plecach lub brzuchu. To dobry 
wybór również dla dzieci.
Poduszka jest bezpieczna dla alergików. Lateks posiada 
właściwości antybakteryjne, a struktura pianki zapewnia 
swobodny przepływ powietrza wewnątrz wkładu.
Profilowany wkład umożliwia utrzymanie kręgosłupa 
szyjnego w prawidłowej pozycji oraz pełną regenerację 
mięśni, co pozwala na zdrowy i relaksujący sen.
W zależności od pozycji snu poduszkę można układać 
wyższym lub niższym wałkiem pod kark.
Poszewkę dopasowaną do poduszki można prać w 30°C.

Elastyczna struktura poduszki dobrze podtrzymuje głowę i szyję 
w trakcie snu, automatycznie dopasowując się do ruchów 
głowy.
Klasyczny kształt poduszki i optymalna wysokość umożliwia 
komfortowy sen dla osób śpiących zarówno na plecach, jak 
i na boku.
Poduszka odpręża mięśnie i relaksuje okolice szyi.
Poduszka jest bezpieczna dla alergików. Lateks posiada 
właściwości antybakteryjne, a struktura pianki zapewnia 
swobodny przepływ powietrza wewnątrz wkładu.
Poduszkę można używać z obu stron.
Poszewkę dopasowaną do poduszki można prać w 30°C.
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SMART LATEKS 
PROFILOWANA

gwarancja 2 lata
Typ: profilowana

Wymiar: 67 x 42 x 8/10 cm
Pokrowiec: standard Sote

gwarancja 2 lata
Typ: klasyczna

Wymiar: 60 x 40 x 11 cm
Pokrowiec: standard Sote

LATEKSOWA
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TERMOELASTYCZNA

Poduszka zapewnia relaksujące podparcie dla zmęczonych nóg. 
Doskonały wybór dla osób zmagających się z problemami 
krążenia, pracujących w pozycji stojącej oraz dla kobiet w ciąży.
Kształt i wypełnienie poduszki wpływa korzystanie na poprawę 
krążenia krwi, zmniejszając napięcie i nacisk na mięśnie.
Poduszka odciąża mięśnie i dokładnie podpiera nogi od ud aż 
po stopy.
Poszewkę dopasowaną do poduszki można prać w 30°C.

gwarancja 2 lata
Typ: profilowana
Wymiar: 65 x 50 x 14/18 cm
Pokrowiec: standard Sote

Idealna dla osób śpiących na boku lub na plecach.
Dobry wybór również dla osób z urazami kręgosłupa szyjnego 
i pracujących wiele godzin w pozycji siedzącej.
Wkład z pianki termoelastycznej dokładnie dopasowuje się do 
głowy i szyi, utrzymując je w prawidłowym ułożeniu.
Pianka termoelastyczna redukuje napięcie, odpręża mięśnie i relaksuje 
okolice szyi.
W zależności od pozycji snu poduszkę można układać wyższym 
lub niższym wałkiem pod kark.
Poszewkę dopasowaną do poduszki można prać w 30°C.

gwarancja 2 lata
Typ: profilowana
Wymiar: 50 x 36 x 11/13 cm
Pokrowiec: standard Sote

RELAKSACYJNA 
POD NOGI







trosce o trwałość materacy i komfort ich 
użytkowania skomponowaliśmy pakiet dodatków, 

który ułatwi korzystanie z podstawowych produktów. Nasze 
akcesoria to wysokiej jakości artykuły umożliwiające 
ochronę materaca i przedłużenie jego trwałości. To również 
produkty ułatwiające trzymanie czystości i sterylności jego 
wnętrza. Jeśli chcesz, aby Twój materac zachował swoje 
pierwotne właściwości przez długi czas, to koniecznie 
skorzystaj z zaproponowanych przez nas produktów 
uzupełniających.

W

NAKŁADKI 
I POKROWCE
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NAKŁADKI

NAKŁADKA 
MOLTONOWA

Produkt dokładnie zabezpiecza materac przed zabrudzeniem 
i przemoczeniem.
Nakładka jest delikatna dla skóry, zewnętrzna warstwa 
to 100% bawełna.
Nakładka posiada właściwości paroprzepuszczalne, 
wodoszczelne (membranowa przekładka z poliuretanu), 
które zapewniają bezpieczeństwo użytkowania i wysoki 
stopień higieny snu.
Zastosowanie gumek na rogach nakładki umożliwia 
łatwe i szybkie zakładanie jej na materac.
Nakładkę można prać w 95°C.
Dzianina posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.

KOPERTA 
ANTYALERGICZNA

Idealne rozwiązanie dla alergików.
Pełna ochrona antyalergiczna i antybakteryjna – 
zastosowanie technologii AEGIS Microbe Shield 
(stosowanej w tekstyliach medycznych).
Błyskawiczny zamek ułatwia zakładanie i zdejmowanie 
pokrowca.
Pokrowiec można prać w 95°C.
Dzianina posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.
Kopertę antyalergiczną powinno się stosować wyłącznie 
na pokrowiec właściwy.
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NAKŁADKA 
HIGIENICZNA

OCHRANIACZ 
POD MATERAC

Nakładka zabezpiecza materac przez zabrudzeniem 
i przemoczeniem.
Materiał nakładki jest przyjemny dla skóry – zewnętrzna 
warstwa to miękka tkanina frotte.
Posiada właściwości wodoszczelne – zastosowanie 
wodoodpornej powłoki PCV – doskonale sprawdzi się 
również do łóżek dziecięcych.
Bezpieczeństwo użytkowania – nakładka jest produktem 
medycznym o obniżonej 8% stawce VAT.
Zastosowanie gumek na rogach nakładki umożliwia 
łatwe i szybkie zakładanie jej na materac.
Nakładkę można prać w 95°C.
Dzianina posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.

Mata chroni materac przed uszkodzeniami i zabrudzeniami 
od strony stelaża. Ułatwia utrzymanie pokrowca w czystości. 
Trwałość wykonania – mata wykonana jest z mocnego 
materiału.
Mata umożliwia swobodny przepływ powietrza, przez 
co  zwiększa trwałość materaca i pozwala na zachowanie 
higienicznych warunków snu. 
Nie blokuje działania stelaża – ochraniacz można 
stosować do każdego stelaża drewnianego.

NAKŁADKI
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POKROWCE

BIAXAL

BIOX

GANDALF

Pokrowiec zwiększa elastyczność punktową materaca.
Umożliwia dokładne dopasowanie materaca do ciała, nie blokuje działania wewnętrznych 
warstw.
Struktura 3D pokrowca relaksuje mięśnie, zapewniając delikatny masaż ciała.
Pokrowiec można prać w temperaturze 30°C.
Dzianina posiada Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.

Pokrowiec wykonany z naturalnie bielonej bawełny (ponad 90%).
Materiał jest delikatny dla skóry, idealnie przylega do wkładu.
Dzianina zapewnia wysoką absorbcję wilgoci i odpowiednią cyrkulację powietrza 
zwiększając komfort i higienę snu.
Pokrowiec jest bezpieczny dla alergików. Bawełna posiada właściwości antyalergiczne. 
Pokrowiec można prać w temperaturze 40°C.
Dzianina posiada Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.

Pokrowiec wykonany z delikatnej dla skóry, niezwykle miękkiej dzianiny w dwóch kolorach 
połączonej wyróżniającym się czerwonym zamkiem. Doskonały dla młodzieży.
Wysoka elastyczność materiału nie blokuje działania wewnętrznych warstw materaca. 
Pozwala na dokładne dopasowanie ciała do materaca.
Produkt bezpieczny dla alergików, posiada właściwości antybakteryjne i antyalergiczne 
dzięki specjalnej powłoce Sanitized®.
Pokrowiec można prać w temperaturze 40°C.
Dzianina posiada Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.



GREY
Pokrowiec wykonany z miękkiej i puszystej dzianiny. Zwiększa komfort snu na materacu.
Materiał pokrowca jest delikatny dla skóry, nie powoduje podrażnień. Doskonały wybór 
dla dzieci.
Produkt bezpieczny dla alergików, posiada właściwości antybakteryjne i antyalergiczne 
dzięki specjalnej powłoce Sanitized®.
Pokrowiec można prać w temperaturze 40°C.
Dzianina posiada Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.

LINO
Pokrowiec wykonany w 100% z naturalnych materiałów. 90% to ekologiczna bawełna, 
a 10% to len.
Stworzony z niezwykle trwałego materiału – nawet po wielu praniach nie zmienia swojej 
struktury.
Pokrowiec jest bezpieczny dla alergików, posiada właściwości antyalergiczne i antybakteryjne 
oraz wysoki poziom absorbcji i transportu wilgoci, który hamuje rozwój bakterii.
Materiał dzięki zawartości włókien lnu nie przyciąga kurzu i nie elektryzuje się.
Pokrowiec można prać w temperaturze 30°C.
Dzianina posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.

PIXEL
Pokrowiec wykonany z puszystej i niezwykle miękkiej w dotyku dzianiny zwiększa komfort 
snu.
Delikatny materiał nie powoduje podrażnień.
Pokrowiec jest bezpieczny dla alergików, posiada właściwości antybakteryjne i antyalergiczne  
dzięki specjalnej powłoce Sanitized®.
Pokrowiec można prać w temperaturze 40°C.
Dzianina posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.
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POKROWCE
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POKROWCE

PUROACTIVE

SILVER PROTECT

SOTE

Pokrowiec wykonany z miękkiej dzianiny, jest delikatny dla skóry i nie powoduje 
podrażnień.
Doskonały wybór dla dzieci od pierwszych dni życia.
Pokrowiec zapewnia najwyższą ochronę ochrona antybakteryjną i antyalergiczną dzięki 
specjalnej powłoce Purotex®.
Technologia aktywnych probiotyków umożliwia uzyskanie czystej i świeżej powierzchni, 
która zapewnia najwyższy komfort i bezpieczeństwo snu dziecka.
Pokrowiec można prać  w temperaturze 40°C.
Dzianina posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.

Pokrowiec wykonany z trwałej, ale niezwykle delikatnej dzianiny. 
Idealny dla osób z wrażliwą skórą i alergików.
Specjalistyczna srebrna powłoka całkowicie blokuje rozmnażanie się szkodliwych bakterii.
Materiał nie przyciąga kurzu i nie elektryzuje się dzięki srebru znajdującemu się w jego 
powłoce.
Pokrowiec można prać w temperaturze 40°C.
Dzianina posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.

Aksamitny w dotyku i niezwykle delikatny dla skóry materiał. Nie powoduje podrażnień. 
Można bezpiecznie używać go na poduszce bez konieczności zakładania dodatkowej 
poszewki.
Dzianina jest bardzo trwała, zachowuje swoje właściwości nawet po wielokrotnym praniu.
Pokrowiec można prać w temperaturze 30°C.
Dzianina posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.
Pokrowiec dostępny wyłącznie dla poduszek.
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POKROWCE

SMART
Pokrowiec wykonany z trwałej i miękkiej w dotyku dzianiny.
Materiał jest delikatny dla skóry, nie powoduje podrażnień.
Pokrowiec doskonale przylega do materaca, nie blokuje działania 
jego wewnętrznych warstw.
Pokrowiec można prać w temperaturze 60°C.
Dzianina posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.

TENCEL
Pokrowiec wykonany  z miękkiej i aksamitnej w dotyku dzianiny, która podnosi komfort 
użytkowania materaca.
Materiał jest przyjazny środowisku, powstał z biodegradowalnych włókien.
Zachowuje wysoki stopień oddychalności i absorbcji wilgoci, co pozwala na zachowanie 
komfortowych i higienicznych warunków snu.
Materiał jest bezpieczny dla alergików.
Pokrowiec można prać w temperaturze 40°C.
Dzianina posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.

Sanitized® - powłoka ochronna skutecznie zapobiegająca 
rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów. Eliminuje roztocza, 
powstawanie plam i nieprzyjemnych zapachów.

Purotex® - powłoka ochronna wykorzystująca technologię 
aktywnych probiotyków. Zmniejsza ilość roztoczy kurzu domowego 
o 93,7%. Wyselekcjonowane kultury bakteryjne aktywują się 
poprzez tarcie między ciałem a powierzchnią pokrowca, w skutek 
czego pochłaniają wilgoć i oczyszczają powłokę z alergenów. 

Purotex® redukuje też alergeny pochodzące z sierści kotów i psów.

WAŻNE INFORMACJE
Zmiana pokrowca standardowego (dostępnego dla danego 
materaca) na pokrowiec zamienny może spowodować zmianę 
wysokości materaca. Pokrowce zamienne mogą różnić się 
wykończeniem od pokrowców standardowych. Dotyczy to taśm 
wentylacyjnych, uchwytów i kolorów zamków. 

W przypadku materacy Helio i Moon zmiana pokrowca 
standardowego na pokrowiec zamienny może wpłynąć na 
odczuwalną twardość materaca. Jeżeli masz wątpliwości skonsultuj 
swój wybór ze Sprzedawcą.
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SYMBOLE
PRANIE 30’ - Pokrowiec wybrany dla danego 
materaca można wyprać w temperaturze 30°C.

PRANIE 40’ - Pokrowiec wybrany dla danego 
materaca można wyprać w temperaturze 40°C.

PRANIE 60’ - Pokrowiec wybrany dla danego 
materaca można wyprać w temperaturze 60°C.

ZAMEK ROZŁĄCZNY - Pokrowiec wybrany dla 
danego materaca posiada zamek rozłączny, 
który umożliwia rozdzielenie materiału na dwie 
części.

UCHWYTY - W pokrowcu wybranym dla danego 
modelu wszyte są materiałowe uchwyty, które 
ułatwiają odwracanie i przenoszenie materaca. 
Przy wyborze pokrowca zamiennego ta opcja nie 
zawsze jest dostępna.

WENTYLACJA - Produkty oznaczone tym 
symbolem to materace w których zachowany jest 
optymalny przepływ powietrza, dzięki zastosowaniu 
specjalnych taśm wentylujących lub odpowiedniej 
budowie wkładu.

ROLOWANIE - Materace oznaczone tym 
symbolem nadają się do zrolowania. Taki sposób 
pakowania ułatwia ich transport. Wybór tej opcji 
należy zaznaczyć w zamówieniu.

TRUDNOPALNY - Surowiec oznaczony tym 
symbolem to materiał o potwierdzonej 
certyfikatami trudnopalności. Zastosowanie go 
w materacu zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

REHABILITACYJNY - Materace oznaczone tym 
symbolem to produkty, które uzyskały pozytywną 
opinię ośrodków rehabilitacyjnych oraz specjalne 
certyfikaty, jako produkty odpowiednie przy 
zapobieganiu i leczeniu schorzeń kręgosłupa. 
Materace są sprzedawane z obniżoną, 8% stawką 
VAT.

EKOLOGICZNY - Symbolem tym oznaczone są 
produkty, które charakteryzuje wysoka zawartość 
naturalnych surowców. Przy ich produkcji środki 
chemiczne zastąpiono substancjami pochodzenia 
roślinnego.
ZRÓŻNICOWANE STRONY TWARDOŚCI - 
Materac posiada dwie różne strony wypełnienia. 
Zróżnicowana twardość materaca po obu 
stronach sprawia, że jest bardziej uniwersalny.

DWUSTRONNY - Materace oznaczone tym 
symbolem to modele, które można użytkować z obu 
stron. Opcja ta sprzyja wydłużeniu ich żywotności.

STELAŻ REGULOWANY - Materace z tym 
symbolem mogą być stosowane do stelaży 
regulowanych.

7 STREF TWARDOŚCI - Materac o zróżnicowanych 
7 strefach twardości. Zastosowanie strefowości 
w materacu umożliwia utrzymanie poszczególnych 
części ciała w odpowiednim ułożeniu.

3 STREFY TWARDOŚCI - Materac o 3 
zróżnicowanych strefach twardości. Zastosowanie 
strefowości w materacu umożliwia utrzymanie 
poszczególnych części ciała w odpowiednim ułożeniu.

12 STREF TWARDOŚCI - Materac o 12 
zróżnicowanych strefach twardości. Zastosowanie 
strefowości w materacu umożliwia utrzymanie 
poszczególnych części ciała w o dpowiednim ułożeniu.

ANTYALERGICZNY - materiał oznaczony tym 
symbolem pozbawiony jest szkodliwych dla zdrowia 
substancji, a jego powierzchnia blokuje rozwój 
chorobotwórzych mikroogranizmów.

VEGE - Produkty oznaczone tym symbolem 
zostały stworzone z zachowaniem szacunku i empatii 
dla zwierząt. W ich składzie nie ma elementów 
pochodzenia odzwierzęcego.
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SUROWCE
PIANKA ENERGY FOAM - Najpopularniejsza 
pianka bazowa stosowana w produkcji materacy. 
To materiał lekki, trwały i odporny na uszkodzenia. 
Występuje w różnych gęstościach, dostosowanych 
do konstrukcji danego materaca.

PIANKA HYBRYDOWA - Specjalny rodzaj 
pianki poliuretanowej o zwiększonej gęstości. 
Jest lekka, ale bardzo odporna na odkształcenia, 
a jej konsystencja jest zbliżona do pianek 
wysokoelastycznych. Występuje w różnych 
gęstościach.

PIANKA ULTRA - Bardzo gęsta pianka, która 
posiada właściwości termoelastyczne, i zapewnia 
maksymalne dopasowanie do ciała. Jest niezwykle 
odporna na wysokie obciążenia i odkształcenia.

PIANKA WYSOKOELASTYCZNA - To specjalny  
rodzaj pianki o zwiększonej gęstości i sprężystości. 
Jej struktura pod wpływem obciążenia doskonale 
dopasowuje się do kształtów ciała. Jest to 
niezwykle elastyczny, stabilny i bardzo trwały 
surowiec.

PIANKA TERMOELASTYCZNA - To rodzaj 
pianki wysokoelastycznej, który reaguje na 
temperaturę ciała i wraz z jej wzrostem zwiększa 
swoją elastyczność. Powierzchnia pianki pod 
wpływem nacisku i ciepła przyjmuje postać 
zgodną z kształtem ciała.

PIANKA VISCOOOL - To rodzaj pianki 
termoelastycznej wzbogaconej naturalnymi 
substancjami, które wspomagają proces 
oddawania ciepła na zewnątrz. Wiscoool 
ochładza ciało i reguluje jego temperaturę.

PIANKA ŻELOWA - Bardzo gęsta i plastyczna 
pianka o niespotykanej dotąd ilości komórek 
tworzącej jej strukturę. Komórki te optymalizują 
transport ciepła i wilgoci oraz aktywują proces 
oddychania pianki. To pianka dokładnie 
dopasowująca się do ciała, niezwykle elastyczna 
i odporna na odkształcenie.

NEROPUR - Bardzo gęsta i elastyczna pianka 
wzbogacona olejkiem Neroli pochodzącym z kwiatu 
gorzkiej pomarańczy, który ma działanie uspokajające 
i przeciwdepresyjne.

LATEKS - Surowiec otrzymywany z naturalnego 
mleczka kauczukowego lub połączenia lateksu 
naturalnego i syntetycznego. Jest elastyczny, sprężysty 
i dobrze dopasowuje się do kształtów ciała. Ma 
wysoką odporność na odkształcenia i właściwości 
antybakteryjne.

SMART LATEX - Surowiec łączący zalety lateksu 
i pianki termoelastycznej. Wykazuje właściwości 
obu materiałów. Jest elastyczny i sprężysty, a także 
daje uczucie delikatnego otulenia pod wpływem 
ciepła.

OCEAN BLUE - To rodzaj lateksu o potwierdzonych 
właściwościach termoregulujących. Żelowe kapsułki 
pochłaniają ciepło wydzielone przez ciało i redukują 
ilość wilgoci przedostającej się do wnętrza materaca.

LATEKS PULSE - Innowacyjny lateks o jednorodnej 
strukturze. Jest niezwykle wytrzymały, sprężysty, 
przewiewny, a także odporny na uszkodzenia. 
Wyprodukowany został w ekologicznej technologii 
SonoCare zużywającej 2/3 mniej energii.

SPRĘŻYNA KIESZENIOWA - Wkład tego rodzaju 
składa się ze sprężyn zamkniętych w pojedynczych 
materiałowych kieszeniach, które łącząc się ze sobą 
gwarantują punktowe podparcie ciała na całej jego 
długości. Gęstość upakowania to 260 sprężyn/m2.

SPRĘŻYNA MULTIPOCKET - Zasada konstrukcji 
jest taka sama, jak w sprężynach typu kieszeniowego. 
Różnica polega na gęstości upakowania, która 
wynosi 500 sprężyn/m2.

KOKOS - W pełni naturalny surowiec pochodzący 
z łupiny orzecha kokosowego. W materacach 
stosowany jest w celu zwiększenia ich twardości 
i usztywnienia całej konstrukcji. Jest niezwykle 
trwały, przez co znacznie wydłuża żywotność 
materaca.
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KONTAKT

Fabryka Materacy JANPOL sp. z o.o.
ul. Cynkowa 2a
43-180 Orzesze

tel:+48 (32) 218 09 00
+48 (32) 420 76 00

biuro@janpol.pl
www.janpol.pl

NIP: 635-10-06-959
KRS: 0000077049
BDO: 000029626

Katalog ma charakter poglądowy. Zdjęcia i rysunki mogą się nieznacznie różnić od rzeczywstości. Producent może wprowadzić 
zmiany kolorów, wzornictwa i funkcji prezentowanych wyrobów. Przed dokonaniem zakupu należy skontaktować się ze sprzedawcą.
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