
KOLEKCJA 2022 / 2023



CARBON 

CAMILCACAMILCA
comfort

5  lat5  GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE

60°Ccarbon
zdejmowany pokrowiec CARBON, pikowany 
z włóknem klimatyzujacym – gramatura 300 
g/m2, z pasem wentylacyjnym 3D

VISCO CAMILCA – wygodna pianka memory o otwartej strukturze komórkowej;
płyta zimnej HR piany HERBAL z ekstraktem z rumianku; pro� lowana piana ELIOCELL 

o gęst. 35 kg/m3; płyta zimnej HR piany HERBAL z ekstraktem z rumianku; 
zalecany stelaż – elastyczny

Stopień twardości:
miękka str. –
twarda str. –

Obciążenie 
ortopedyczne:

do 130 kg

Wysokość:
22 cm

VISCO CAMILCA jest to komfortowa pianka memory 
o otwartej strukturze komórkowej. Pianka doskonale 
reaguje na nacisk ludzkiego ciała, dostosowując się do 
jego naturalnych krzywizn. Dobrze oddycha i odprowa-
dza wilgoć. Rumianek jako ważny komponent piany VI-
SCO CAMILCA korzystnie wpływa na zdrowie i spokojny 
sen. Rumianek jest bowiem jedną z najbardziej popu-
larnych roślin leczniczych, które używa się zarówno 
w ziołolecznictwie, jak i kosmetologii.
Dzię ki swoim wła ści wo ściom prze ciw za pal nym, ła go-
dzą cym i przeciwbakteryjnym, wy ciąg z kwiatów ru-
mian ku stał się po wszech nym skład ni kiem m.in. zioło-
wych leków, herbat, czy ko sme ty ków, a teraz znalazł 
swoje zastosowanie przy produkcji wysokiej jakości 
pian do materaców. 
VISCO CAMILCA to niewątpliwie innowacja wśród pian. 
Gwarancja doskonałego podparcia kręgosłupa połą-
czona ze zdrowotnymi właściwościami,  jakie zapewnia 
biokomponent z kwiatów rumianku.

WŁÓKNO WĘGLOWE
tworzy tarczę ochronną przed promieniowaniem elektromagnetycznym

HERBAL to nowa, rewolucyjna piana, która zaliczana 
jest do kategorii „zimnych” pianek HR. Dzięki otwartej 
strukturze doskonale oddycha oraz charakteryzuje się 
wysoką elastycznością i odpornością na odgniecenia. 
Jest przyjemnie miękka w dotyku oraz wyjątkowo prze-
wiewna.
Zaletą piany HERBAL jest duża gęstość oraz unikalna 
adaptacyjność punktowa, co pozwala na doskonałe 
kopiowanie, zapewniając idealne rozłożenie masy ciała 
człowieka. Ta ekskluzywna pianka z pewnością przyku-
wa wzrok. Wzór marmuru w połączeniu kolorów szare-
go i żółtego zapewnia jej unikalny i charakterystyczny 
wygląd.
Nazwa „HERBAL” nie jest przypadkowa, piana jest im-
pregnowana ekstraktem z kwiatów rumianku. Olejki 
eteryczne rumianku oprócz przyjemnego słodkiego 
zapachu mają również właściwości silnie przeciwzapal-
ne i łagodzące. Wyciąg z rumianku ma bardzo dobre 
właściwości antyseptyczne i właściwości antybiotycz-
ne, które zapobiegają rozwojowi infekcji wywołanych 
przez bakterie. Rumianek pomaga również przy reuma-
tyzmie i działa uspokajająco.



BIOGREENBIOGREEN coppercopper

NOWOŚĆ – materac eliminujący fale elektromagnetyczne

5  lat5  GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE

carbon 60°C

23 cm23 WYSOKOŚĆ

H2
termoelastyczna piana Viscoppper®

o gęstości 50 kg/m3 – 3 cm; naturalna 
wysokoelastyczna pianka BIOGREEN H2 – 7 cm;  

włoska piana NIGHTFLY – 4 cm;  piana ELIOCELL – 6 cm 
o gęstości 35 kg/m3

H3
termoelastyczna piana Viscoppper® o gęstości 50 kg/m3 – 3 cm; 

 naturalna wysokoelastyczna pianka BIOGREEN H3 – 7 cm 
 piana ELIOCELL – 10 cm o gęstości 35 kg/m3; zalecany stelaż – elastyczny 

H2 H3

WERSJA PARTNER

zdejmowany pokrowiec CARBON, pikowany 
z włóknem klimatyzującym – gramatura 300 g/m2, 
z pasem wentylacyjnym 3D

Stopień 
twardości:

H2 – 
H3 – 

Obciążenie
ortopedyczne:
H2 – do 130 kg
H3 – do 160 kg

na boku wszyty 
3D materiał

MATERAC BIOGREEN COPPER – O każdej porze dnia i nocy czło-
wiek narażony jest na działanie fal elektromagnetycznych, które 
emitowane są przez urządzenia, takie jak np. telefony komórko-
we, telewizory, radia, linie energetyczne itp. Dlatego też, Biogreen 
Copper budowany został z myślą o wspieraniu zdrowego i komfor-
towego snu, w czasach kiedy żyjemy otoczeni smogiem elektro-
magnetycznym. W materacu została zastosowana nowoczesna, 
wiskoelastyczna pianka VISCOPPPER®, która wyprodukowana zo-
stała z myślą o zmniejszeniu zanieczyszczenia elektromagnetycz-
nego w naszych sypialniach – ma wspomagać zdrowy i bezpieczny 
sen. Innowacyjna piana zawiera trzy naturalne surowce: TURMA-
LIN, MIEDŹ, GRAFIT oraz 50 naturalnych pierwiastków śladowych 
korzystnych dla zdrowia człowieka. VISCOPPPER® wykazuje rów-
nież działanie bakteriobójcze – hamuje i niszczy bakterie, co poma-
ga w utrzymaniu wysokiego poziomu higieny snu. 
Materac Biogreen Copper w standardzie wyposażony został 
w pokrowiec CARBON. Włókno węglowe zawarte w tkaninie two-
rzy dodatkową barierę przed zanieczyszczeniami elektromagne-
tycznymi i wyładowaniami elektrostatycznymi, które wnikają do 
wnętrz naszych domów. Spanie na materacu z włókna węglowego 
pozwala organizmowi na uwolnienie ładunków elektrostatycznych 
nagromadzonych w ciągu dnia. Pomaga to w głębszym i bardziej 
relaksującym śnie w zdrowym środowisku. Pokrowiec CARBON jest 
materiałem wyjątkowym pod wieloma względami – jest niezwykle 
wytrzymały, przyjemny w dotyku, przewiewny oraz ma unikalny 
wygląd. 

Włókno węglowe w tkaninie tworzy barierę przed zanieczyszczeniami elektromagnetycznymi.



SPINAL SPINAL duo
Technologia inspirowana 
Naturą

GREENGEL

Materac partnerski o dwóch twardościach i dwóch komfortach
termicznych

60°C

10 lat10 GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE

THERM   BALANCE

THERM   BALANCE

tkanina THERMOBALANCE

antyalergiczne włókno PES 
o gęstości 300 g/m2

specjalna, elastyczna 
podszewka wentylująca

pokrowiec THERMOBALANCE pikowany włóknem 
PES – gramatura 300 g/m2, z pasem wentylacyjnym 3D, 
oraz wygodnymi uchwytami 

specjalne pro� lowanie umożliwiające 
rozluźnienie dysków kręgosłupa

GREENGEL – to naukowa odpowiedź na potrzeby Twojego or-
ganizmu. Ta nowoczesna piana HR, wniesie arktyczną świeżość 
do Twojej sypialni, podnosząc jednocześnie komfort snu. 
Specjalna budowa piany podnosi maksymalnie zdolność wen-
tylacji ograniczając uczucie przegrzewania się. Doskonale 
współpracuje z pianami termoelastycznymi.

warstwa górna: wysokoelastyczna, lodowa piana GREENGEL; 
środkowa piana: włoska piana NIGHTFLY ze specjalnym system 
nacięć rozluźniających kręgosłup z możliwością tworzenia wersji Partner;
dolna warstwa: komfortowa, przewiewna zimna piana o gęstości 45 kg/m3; 
FIZJOSYSTEM – 7 stron twardości; zalecany stelaż – elastyczny

 H2  H3

WERSJA PARTNER

Stopień 
twardości:

H2 – 
H3 – 

Obciążenie
ortopedyczne:
H2 – do 110 kg
H3 – do 150 kg

Wysokość:
27 cm

THERMOBALANCE – nowoczesna tkanina, najbliższa ciału czło-
wieka. Najbardziej zaawansowane, inteligentne włókna CUSTO-
MOOD, wykazują właściwości dotąd zarezerwowane dla skóry 
człowieka. W zależności od temperatury, włókna otwierają lub 
zamykają swoją strukturę (jak naturalne pory skóry człowieka), 
pozwalając na optymalne dostosowywanie się także tkaniny do 
ciała ludzkiego.
W momencie, kiedy temperatura podnosi się struktura tka-
nin otwiera się, absorbując całkowicie wydzielaną przez ciało 
ludzkość wilgoć i temperaturę, a następnie po odparciu wilgoci 
struktura ponownie się zamyka. Dzięki temu pokrowiec zapew-
nia najlepszy możliwy komfort termiczny snu, zapobiegając 
przegrzewaniu się i wyziębieniu podczas snu. Jest jakby drugą 
skórą człowieka podczas snu, dając poczucie wiecznej świeżości, 
higieniczności a tym samym zupełnej antybakteryjności. Termo-
balance zapewnie tym samym najlepsze, możliwe na dziś dzień, 
środowisko zdrowego, komfortowego snu.



BACK BACK stretch
Specjalne nacięcia konturowe 

rozluźniające mięśnie 
i zmniejszające naciski kręgów 

kręgosłupa na dyski.

Materac rozciąga i rozluźnia kręgosłup podczas snu

5  lat5  GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE

60°C
Silver Protect

specjalne pro� lowanie umożliwiające 
rozluźnienie dysków kręgosłupa

Materace Spinal Duo i Back Stretch wspomagają proces rege-
neracji kręgosłupa po trudach dnia codziennego. Posiadają one 
innowacyjny system nacięć konturowych pianki w środkowych 
warstwach. Nacięcia są zgrupowane w dwóch strefach, które 
podczas korzystania z materaca rozsuwają się w przeciwnych 
kierunkach. Dzięki temu materac zapewnia delikatne rozcią-
gniecie ciała podczas snu oraz dobre odwzorowanie natural-
nych krzywizn anatomicznych. To bardzo pozytywnie wpływa 
na regenerację dysków międzykręgowych, rozluźnienie mięśni i 
poprawę krążenia krwi. 
Dolne warstwy materacy wykonane są ze sztywnych i wytrzy-
małych pianek gwarantujących stabilne podparcie ciała. 
W górnych warstwach zastosowano komfortowe pianki za-
pewniające redukcję ucisku na ciało oraz efekt przyjemnej 
miękkości i otulenia. Duże gęstości tych pianek gwarantują do-
datkowo trwałość materacy i odporność na wygniatanie.pianka termoelastyczna 50 kg/m3 – 3 cm; 

specjalnie wypro� lowana piana NIGHTFLY – 13 cm;  
piana LAVENDER – 4 cm; zalecany stelaż – elastyczny 

zdejmowany pokrowiec SILVER, 
pikowany z pianką termoelastyczną, 
na boku wszyty 3D materiał 

Stopień 
twardości:

Obciążenie
ortopedyczne:

do 130 kg
Wysokość:

23 cm

W materacu Back Stretch dodatkowo zastosowaliśmy system innowacyjnych nacięć konturowych pianki. 
Są one zgrupowane w dwóch strefach, a ich kształt i położenie pomagają śpiącej osobie delikatnie się 
rozciągnąć. Dzięki temu materac wspomaga regenerację kręgosłupa podczas snu.



BEASTBEAST lavender
KOLEKCJA BEAST – ekstremalnie komfortowa, sprężysta i wytrzymała

MAGIC MAGIC sleep

carbon

EKOLOGICZNE
KLEJENIE10 lat10 GWARANCJA

10 lat10 GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE

60°C

60°C

wysokoelastyczna, lodowa 
pianka GREENGEL  – 3 cm;

hiszpańska piana NEROLI  o gęstości 
60 kg/m3 z efektem aromaterapii – 3 cm;

piana LAVENDER o o gęstości 40 kg/m3 – 14 cm;
hiszpańska piana NEROLI o gęstości 60 kg/m3 z efektem 

aromaterapii – 3 cm; zalecany stelaż – elastyczny, twardy

Unikalny model materaca opracowany został z myślą
o maksymalnej regeneracji po aktywności 
ruchowej, oraz ekstremalnej wytrzymałości. 
Jego obciążenie obliczone zostało na ciało 
o wadze aż do 180 kg, co czyni ten materac 
praktycznie niezniszczalnym. Jądro materaca
impregnowane jest naturalnymi olejkami eterycznymi 
pozyskiwanymi z lawendy oraz kwiatów Neroli. Jej zapach
działa kojąco na umysł, przyśpiesza regenerację ciała i łagodzi 
napięcia w układzie nerwowymi, spowodowanymi stresem jakim
poddany jest człowiek.

Stopień 
twardości:

mięk. str. – 
twar. str. – 

Obciążenie
ortopedyczne:

do 180 kg
Wysokość:

23 cm

zdejmowany pokrowiec BIORYTMIC 
450 g/m3

NEROLI – hiszpańska piana Neroli to jedna z najbardziej 
wytrzymałych i komfortowych pian, produkowanych w 
oparciu o naturalne olejki roślinne. Eteryczny olejek w pia-
nie wytwarzany jest z ręcznie zbieranych kwiatów kwit-
nącego drzewa pomarańczy i poddawanych procesowi 
destylacji. Ten jeden z najdroższych naturalnych olejków, 
wykazuje właściwości antydepresyjne, wspomaga układ 
krążenia i przyśpiesza proces zasypiania. Dzięki temu ma-
terace Materasso nadają Twojemu wypoczynkowi nowy 
wymiar, dbając o zdrowie całego Twojego organizmu.

Ekstremalnie komfortowa, sprężysta i wytrzymała – takimi 
synonimami można określić naszą kolekcję BEAST. Kolekcja 
BEAST to materace powstałe we współpracy z czynnymi 
zawodnikami sportowymi, co czyni je wyjątkowymi. Kolek-
cja BEAST przeznaczona jest dla osób aktywnych ruchowo, 
doskonale redukujące napięcia mięśni, wspomagające 
maksymalnie regenerację organizmu i redukujące poziom 
stresu. To odpowiedź na potrzebę osiągnięcia równowagi 
i koncentracji, pozwalającej na osiąganie sukcesów i zado-
wolenia z życia. Kolekcja BEAST powstała przy współpracy 
z Gábor Boráros.

płyta górna i dolna: zimna pianka HR ANTRACYT o gęstości 45 kg/m3 
ze specjalnymi nacięciami przeciwodleżynowymi; płyta środkowa: 

komfortowa zmiękczona pianka NIGHTFLY – opcja H2, PIANA LAVENDER 
z olejkami i ekstraktem z lawendy o gęstości 40 kg/m3 – opcja H3;

FIZJOSYSTEM 7 – strefy rozkładu ciężaru; zalecany stelaż – elastyczny

pokrowiec CARBON, pikowany 
z włóknem klimatyzujacym 
– gramatura 300 g/m2,

Obciążenie
ortopedyczne:

do 100 kg
do 130 kg

Stopień 
twardości:

H2 – 
H3 – 

Wysokość:
21 cm



Szwajcarska jakość

THERMOTHERMO silver THERMOSILVER

OXYGENOXYGEN mo� on Pianka OXYGEN

KOLEKCJA BEAST – ekstremalnie komfortowa, sprężysta i wytrzymała

10 lat10 GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE
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60°C

40°C

EvoPoreHRC to milowy krok w historii rozwoju pian. Po pianach PUR i po pianach HR, to 
właśnie piana HRC, stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie w pianach. Ta nowa generacja 
materiałów do produkcji materaców, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością wszyst-
kich najistotniejszych parametrów podczas zmian temperatury i wilgotności.

termoelastyczna piana THERMOSILVER 
50 kg/m3 – 6 cm; piana LAVENDER
o gęstości 40 kg/m3

– 10 cm; 
szwajcarska piana
EvoPoreHRC
– 6 cm;
siedem stref twardości; 
zalecany stelaż – elastyczny

Stopień 
twardości:

Obciążenie
ortopedyczne:

do 140 kg
Wysokość:

23 cm

zdejmowany pokrowiec 
SILK TOUCH – gramatura 600 g/m2;
na boku wszyty 3D materiał 
PRESSLESS Dzięki nowoczesnej strukturze polegającej na zastosowaniu mikrokapsułek PCM (Phase 

Materials Change) piana THERMO SILVER  pochłania ciepło wydzielane przez ludzkie 
ciało, i tym sposobem zachowuje stałą, wewnętrzną temperaturę materiału. Jest to nie-
zwykle istotne zjawisko podczas użytkowania materaca, ponieważ pozwala to na zachowa-
nie pełnego komfortu termicznego podczas snu. Wewnątrz piany THERMO SILVER zacho-
dzi reakcja zmiany struktury materiału, podczas której użytkownik unika niepożądanego 
nadmiernego nagrzewania się piany termoelastycznej, a jednocześnie w momencie spadku 
temperatury oddaje stopniowo zgromadzone ciepło, zapobiegając wyziębianiu się podczas 
snu. Piana Silver zawiera również unikatowe cząsteczki soli srebra, które posiadają właści-
wości antybakteryjne. Pozwala to użytkownikom materacy z pianą TERMO SILVER zacho-
wać higienę na najwyższym poziomie. Technologia ta bowiem wykorzystuje właściwości 
antybakteryjne srebra, znane Człowiekowi od tysięcy lat, jako naturalny antybiotyk. Srebro 
zawarte w pianie aktywnie redukuje ilość bakterii (nawet o 99,9 %), chroni czystość i higienę 
w materacu, zapewniając tym samym zdrowe środowisko snu.

Dzięki połączeniu tych dwóch technologii, uzyskaliśmy 
pianę o wyjątkowych właściwościach, które spełniają 
wymagania nawet najbardziej wymagających klien-
tów. Dobry sen jest efektem intensywnych badań.

strefa
ramion

strefa
ramion

zdejmowany pokrowiec ALOE VERA, 
pikowany pianką termoelastyczną, 
na boku wszyty 3D materiał 

wysokoelastyczna piana OXYGEN  – 4 cm;
wysokoelastyczna piana NIGHTFLY – 4 cm; 

piana LAVENDER o gęstości 40 kg/m3 – 11 cm;
zalecany stelaż – elastyczny 

OXYGEN – ultranowoczesna zimna pianka, o wysokiej przewiewności, spręży-
stości i elastyczności. Dzięki spienianiu tlenem uzyskaliśmy pianę o niepowta-
rzalnej strukturze otwartych mikrokomórek, zapewniających swobodny prze-
pływ powietrza pomiędzy nimi. Mikrokomórki wzajemnie na siebie oddziałują, 
co owocuje w materacu sprężystością przypominającą najlepsze sprężyny mul-
ti pocket, oraz elastycznością porównywalną z najlepszymi pianami termoela-
stycznymi. Piana OXYGEN dzięki temu redukuje zbędne naciski na ciało, zwięk-
szając uczucie komfortu i pozwala na szybsze zasypianie i głębszy, spokojny sen.

Stopień 
twardości:

Obciążenie
ortopedyczne:

do 150 kg
Wysokość:

22 cm
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40°C

40°Cgreentex
active probiotics

VISCOGREENVISCOGREEN lux

VISCOGREENVISCOGREEN

naturalna termoelastyczna 
pianka VISCOGREEN ; 
naturalna wysokoelastyczna 
pianka BIOGREEN ; 
zalecany stelaż – elastyczny

pokrowiec EUCALYSS, 
pikowany włóknem 
klimatyzującym – gramatura 300 g/m2

naturalna termoelastyczna pianka VISCOGREEN

pianka BIOGREEN – H2 pianka BIOGREEN – H3

WERSJA PARTNER

naturalna termoelastyczna pianka VISCOGREEN ; 
naturalna wysokoelastyczna pianka BIOGREEN ; 

siedem stref twardości; zalecany stelaż – elastyczny

Stopień 
twardości:

H2 – 
H3 – 

Obciążenie
ortopedyczne:
H2 – do 110 kg
H3 – do 150 kg

Wysokość:
19 cm

Stopień 
twardości:

H2 – 
H3 – 

Obciążenie
ortopedyczne:
H2 – do 110kg
H3 – do 170 kg

Wysokość:
21 cm

zdejmowany pokrowiec EUCALYSS, pikowany 
z pianką termoelastyczną, na boku 
wszyty 3D materiał

zdejmowany pokrowiec GREENTEX, 
pikowany z pianką termoelastyczną; 
na boku wszyty 3D materiał 

Nasze dążenie do oferowania Państwu zdrowego snu, zgodnego z rytmami Natury 
najlepiej odzwierciedla pokrowiec LYOCELL. Bazą tej luksusowej tkaniny materaco-
wej jest tutaj celuloza drzewna, która nadaje jej aksamitnie delikatny dotyk, a jed-
nocześnie czyni ją tkaniną bardzo mocną. Co ważne, jest to materiał doskonale po-
chłaniający i odprowadzający wilgoć, a więc pozwala utrzymywać higieniczny, suchy 
klimat na powierzchni materaca. Jest to istotna sprawa np. dla osób z tendencją do 
pocenia się, cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Dodatkowo celuloza drzewna jest 
materiałem naturalnie antybakteryjnym, co podwaja bezpieczeństwo użytkowania 
dla osób z alergiami, chorobami układu oddechowego itp. Większość materaców 
standardowo wyposażonych w ten naturalny pokrowiec, dodatkowo otrzymuje spe-
cjalny pas wentylacyjny, który zapewnia znacznie lepszy obieg powietrza w mate-
racu i wymianę ciepła. Całość tkaniny jest przeszywany w atrakcyjny wzór i gęsto 
pikowana, co wzmacnia uczucie przyjemności podczas snu. Pokrowiec ten można 
z materaca bardzo łatwo ściągać i prać w temperaturze do 60 st. C.

EUCALYSS, to luksusowa tkanina, wykorzystywana przede wszystkim w wysokiej 
klasie materacach, została tutaj wzmocniona działaniem 100% wyciągu z Eukaliptu-
sa Citriodora, znanego ludzkości od wieków środka antyseptycznego. Całkowita, na-
turalna antybakteryjność tej tkaniny to jedna z licznych jej zalet. Wspomaga leczenie 
ran, działa też jak inhalator przy chorobach układu oddechowego. Stąd jest to bar-
dzo bezpieczne rozwiązanie dla osób chorujących na astmę. Wyciąg z Eukaliptusa 
posiada też jeszcze jedną ważną zaletę, którą uwidacznia także pokrowiec Eucalyss. 
Jest to właściwość odstraszania dokuczliwych owadów, co potwierdziły badania 
w renomowanym laboratorium Anglet we Francji. Pokrowiec Eucalyss jest stan-
dardowo pikowany przyjemną, przytulną pianką visco, z możliwością wyposażenia 
w pas wentylacyjny 3D. Pokrowiec w wersji z suwakiem jest zdejmowany i nadaje się 
do prania w 30 st. C, bez możliwości wirowania.



10 lat10 GWARANCJA

60°CNATUR NATUR biogreen

wersja PARTNERPARTNER

prawdziwe
włoskie

bio piany

BIOGREEN, 
VISCOGREEN

pianka BIOGREEN – H2

Stopień twardości – H2

Stopień twardości – H3

pianka BIOGREEN – H3

WERSJA PARTNER

naturalna wysokoelastyczna 
pianka BIOGREEN ;
siedem stref twardości; 
zalecany stelaż – elastyczny

Stopień 
twardości:

H2 – 
H3 – 

Obciążenie
ortopedyczne:
H2 – do 110 kg
H3 – do 150 kg

Wysokość:
20 cm

zdejmowany pokrowiec LYOCELL,
pikowany z włóknem klimatyzującym 
– gramatura 300 g/m2, na boku
wszyty 3D materiał

VISCOGREEN – To naturalna termoelastyczna pianka wyprodukowana 
na bazie oleju rycynowego. W porównaniu ze zwykłą termoelastycz-
ną pianka oferuje większy komfort i jest ekologiczna dla środowiska. 
VISCOGREEN ze swą nadzwyczajną elastyczną strukturą lepiej dopa-
sowuje się do kształtu ciała i szybciej reaguje na zmiany temperatury 
podczas nacisku, dzięki czemu sprawniej dopasowuje się do zmiany 
pozycji w czasie snu. Posiada znakomite właściwości regeneracyjne i 
antybakteryjne.

BIOGREEN – Pianka ta jest najlepszym przykładem na to, że połączenie 
natury z najnowocześniejszymi technologiami jest możliwe w produk-
cji materaców. Kombinacja ta nie tylko oszczędza nasz ekosystem, ale 
również wnosi odrobinę przyrody do naszych sypialni. Surowce produ-
kowane z ropy są zastąpione w piance przez surowiec naturalny – olej 
rycynowy, który już od wielu lat jest wykorzystywany w farmaceutyce. 
Pianka BIOGREEN jest nawilżona ekstraktem z aloesu, który w natural-
ny sposób podwyższa higienę, likwidując roztocza i bakterie, a zarazem 
nadaje materacom charakterystyczny aromat. Natura, którą wprowa-
dziliśmy do naszych materacy pomaga stworzyć klimat zdrowego i spo-
kojnego snu. Materace BIOGREEN są przeznaczone dla użytkowników, 
którzy cenią sobie ekologie oraz komfortowy sen.



SULTANSULTAN termopur

COMFORTCOMFORT
an� bacterial

TERMOPUR TERMOPUR comfort

5  lat5  GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE

TERMOELASTYCZNA PIANKA

NIGHTFLY

60°C

5  lat5  GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE

5  lat5  GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE

termoelastyczna pianka; komfortowa pianka NIGHTFLY; 
komfortowa, masująca HR-pianka o gęstości 35 kg/m3;
pięć stref twardości; zalecany stelaż – elastyczny

termoelastyczna pianka; komfortowa, formowana pianka 
naturalna BIOGREEN; przewiewna płyta lateksowa; 
pięć stref twardości; zalecany stelaż – elastyczny

termoelastzcyna piana o gęstości 50 kg/m3 - 6 cm;
bakteriobójcza pianka ANTIBACTERIAL o gęstości  32 kg/m3 - 4 cm;

specjalne kształtowana piana NIGHTFLY - 10 cm, 
zalecany stelaż – elastyczny

zdejmowany pokrowiec ALOE VERA,
pikowany z włóknem klimatyzującym
– gramatura 200 g/m2

Stopień 
twardości:

Obciążenie
ortopedyczne:

do 130 kg
Wysokość:

21 cm

Stopień 
twardości:

Obciążenie
ortopedyczne:

do 120 kg
Wysokość:

23 cm

TERMOELASTYCZNA PIANKA To materiał zmieniający swoją 
twardość pod wpływem nacisku i ciepła emitowanego przez na-
sze ciało. Następuje rozluźnienie mięśni w czasie snu, co wpływa 
korzystnie na ogólne zrelaksowanie organizmu. Efektem jest 
lepsze krążenie krwi i spokojny sen bez konieczności zmiany uło-
żenie ciała, które podczas snu przyjmuje poprawne anatomicz-
nie ułożenie. Walorem termoelastycznej piany jest minimalny 
nacisk na ludzkie ciało. Efektem jest uczucie relaksu i regenera-
cja organizmu podczas snu. Materace z termoelastycznej pianki 
można zalecać wszystkim, którzy kładą szczególny nacisk na wy-
soki komfort i wygodę. 

H2  H3

WERSJA PARTNER

zdejmowany pokrowiec ALGUA, pikowany 
z włóknem klimatyzującym – gramatura 
200 g/m2

na boku wszyty 
3D materiał;

na boku wszyty 
3D materiał;

zdejmowany pokrowiec LYOELL,  
pikowany z pianką
termoelastyczną 

60°C

NIGHTFLY – to włoska pianka, o wysokich parametrach tech-
nicznych i użytkowych, produkowana na bazie wody. Dzięki 
nowoczesnej technologii wytwarzania jest to produkt bez-
pieczny dla środowiska naturalnego i zdrowia Człowieka. W 
porównaniu ze standardowymi pianami zapewnia znacznie 
większą elastyczność punktową w materacach, dzięki której 
kręgosłup Człowieka jest optymalnie podparty. Nightf ly to peł-
ny komfort i wysoka odporność na deformacje materaca.

Stopień 
twardości:

H2 – 
H3 – 

Obciążenie
ortopedyczne:
H2 – do 110 kg
H3 – do 130 kg

Wysokość:
19 cm

40°C



VISCOSTARVISCOSTAR

AQUAAQUA sleep
5  lat5  GWARANCJA EKOLOGICZNE

KLEJENIE

Pianka 
ALOE VERA

Innowacyjna piana 
AQUA SLEEP

Materac AQUA sleep – oferuje komfort łóżka wodnego!

GWARANCJA3  lata3  EKOLOGICZNE
KLEJENIE

60°C

60°C

Włoska piana Aqua Sleep – jest doskonałym rozwiązaniem dla 
wszystkich tych, którzy poszukują dobrze ,,oddychającej”piany 
termoelastycznej. 
Należy do grupy Open Cell Memory Foam – dzięki czemu mamy 
pewność, że struktura piany jest na tyle otwarta, żeby nie po-
wodować efektu przegrzewania się na materacu. Aqua Sleep 
gwarantuje wysoki komfort użytkowania. Odczucia spania na 
materacu podobne są do takich, jakie oferują łóżka wodne - 
przyjemne i delikatne otulenie oraz maksymalne rozluźnienie. 

pianka termoelastyczna soft touch - 3 cm;  piana ELIOCELL Soft - 3 cm; 
przewiewna piana ELIOCELL Hard o gęstości 28 kg/m3 - 13 cm; 

siedem stref twardości; zalecany stelaż - elastyczny

Stopień 
twardości:

Obciążenie
ortopedyczne:

do 120 kg
Wysokość:

21 cm

Stopień 
twardości:

Obciążenie
ortopedyczne:

do 130 kg
Wysokość:

22 cm

zdejmowany pokrowiec ALGUA, pikowany
z włóknem klimatyzującym – gramatura 
200 g/m2; na boku wszyty 
3D materiał

włoska termoelastzcyna piana AQUA SLEEP - 3 cm; 
komfortowa pianka NIGHTFLY-5 cm;  piana ALOE VERA z aktywnymi 

mikrokapsulami aloesowymi - 14 cm;  zalecany stelaż - elastyczny

zdejmowany pokrowiec 
SILK TOUCH – gramatura
600 g/m2

Piana ALOE VERA to innowacyjny materiał, wykorzystujący na-
turalne właściwości lecznicze rośliny Aloe Vera. Właściwości tej 
rośliny są znane ludzkości od zarania wieków i wykorzystywane 
w medycynie, przemyśle kosmetycznym, a także przy produkcji 
materaców. 
Kojące, lecznicze działanie aloesu wykorzystane zostało także 
w pianach. Dzięki aktywnym mikrokapsułkom z aloesem piana 
wspomaga regenerację skóry śpiącego człowieka, a dzięki aro-
materapii aloesowej wspomaga także naturalną detoksyzację 
orgnizmu ludzkiego. Wysoka elastyczność punktowa i spręży-
stość piany Aloe Vera pozwala na tworzenie naprawdę komfor-
towych i ergonomicznych materaców. 



PREMIERPREMIER biospringLATEKS

LAVENDERLAVENDER duo

LAVENDERLAVENDER maxi

10 lat10 GWARANCJA EKOLOGICZNE
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5  lat5  GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE

60°CSilver Protect

carbon 60°C

60°C
Silver Protect

obustronnie przewiewna lateksowa płyta; 
naturalne SEACELL włókno; formowana pianka BIOSPRING 
o gęstości 35 kg/m3; siedem stref twardości; 
zalecany stelaż – elastyczny (bez regulacji) 

zdejmowany pokrowiec SILVER, 
pikowany z włóknem klimatyzującym 
– gramatura 300 g/m2

Stopień 
twardości:

Obciążenie
ortopedyczne:

do 120 kg
Wysokość:

21 cm

LATEKS – Produkt pochodzenia naturalnego, wykonany 
z mleczka kauczukowego. Zawdzięcza temu swoje wy-
jątkowe walory użytkowe, wysoką elastyczność, spręży-
stość, odporność na odkształcenia oraz zdolność zacho-
wania swoich właściwości przez długi okres użytkowania. 
LATEKS posiada doskonałą wentylację dzięki dużej ilości 
otworków umieszczonych w strukturze wkładu. Dlatego 
LATEKS może tak harmonijnie reagować na Twój nacisk, 
dostosować się do kształtów ciała różnych ludzi i dawać 
optymalne podparcie. Zarówno sprężystość jak i elastycz-
ność materacy lateksowych to cechy decydujące o tym, 
jak dobrze będziesz się na tych materacach czuł. Zaleca 
się stosowanie tego materaca na stelażu elastycznym. 

specjalne kształtowana piana LAVENDER o gęstości 40 kg/m3 – 11 cm;
bakteriobójcza pianka ANTIBACTERIAL O gęstości 32 kg/m3 – 2 cm; 

specjalne kształtowana piana NIGHTFLY – 10 cm; zalecany stelaż – elastyczny

Stopień 
twardości:

mięk. str. – 
twar. str. – 

Obciążenie
ortopedyczne:

do 120 kg 
do 140 kg

Wysokość:
24 cm

Stopień 
twardości:

Obciążenie
ortopedyczne:

do 170 kg
Wysokość:

24 cm

zdejmowany pokrowiec CARBON, pikowany 
z włóknem klimatyzującym - gramatura 300 g/m2, 
na boku wszyty 3D materiał 

płyta górna i dolna piana LAVENDER z zawartością ekstraktu 
z lawendy o gęstości 40 kg/m3; 2 x warstwa włókna kokosowego;
środkowa płyta zimna pianka HR o gęstości 45 kg/m3;
zalecany stelaż – twardy, elastyczny (bez regulacji)

zdejmowany pokrowiec SILVER, 
pikowany z włóknem klimatyzujacym
– gramatura 300 g/m2

LAVENDER – to nowe oblicze tradycyjnej piany Eliocell. 
Zwiększona wytrzymałość na odkształcenia, ekologicz-
ne i bardziej bezpieczne dla zdrowia Człowieka biokom-
ponenty to gwarancja bezpieczeństwa zdrowego snu. 
Wykorzystany tutaj 100 % naturalny olejek lawendowy 
zapewnia przede wszystkim całkowicie bezpieczne od 
alergenów, roztoczy i pleśni środowisko snu, a aromat 
lawendy działa kojąco na układ nerwowy, układ krą-
żenia i układ oddechowy Człowieka. Wysokiej jakość 
parametry pianki tj. elastyczność i sprężystość gwa-
rantują także ergonomiczne podparcie ciała na całej 
jego powierzchni, a tym samym maksimum komfortu 
i regeneracji.



PREMIERPREMIER

KLASIKKLASIK

ANTIBACTERIALANTIBACTERIAL Piana ANTIBACTERIAL

60°C

GWARANCJA3  lata3  EKOLOGICZNE
KLEJENIE

GWARANCJA3  lata3  EKOLOGICZNE
KLEJENIE

40°CSilver Protect

2  lata2  GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE

40°C

BambooBamboo

komfortowa, masująca PUR-pianka o gęstości 28 kg/m3  4 cm; 
łączona RE-pianka o gęstości 80 kg/m3 8 cm; komfortowa, masująca PUR-pianka 
o gęstości 25 kg/m3 4 cm; pięć stref twardości; zalecany stelaż – elastyczny

obustronnie komfortowa pianka NIGHTFLY – 2 cm; piana ELIOCELL – 13 cm
o gęstości 28 kg/m3 – H2, 35 kg/m3 – H3; zalecany stelaż – elastyczny

Stopień 
twardości:

H2 – 
H3 – 

Obciążenie
ortopedyczne:
H2 – do 110 kg
H3 – do 140 kg

Wysokość:
15 cm
19 cm

Stopień 
twardości:

mięk. str. – 
twar. str. – 

Obciążenie
ortopedyczne:

do 110 kg
Wysokość:

21 cm

zdejmowany pokrowiec BAMBOO pikowany 
obustronnie wysokoelastyczna
– pianką, 2 cm pikowania

zdejmowany pokrowiec ALGUA,
pikowany z włóknem klimatyzującym
– gramatura  200 g/m2

obustronnie bakteriobójcza pianka ANTIBACTERIAL; 
wysokoelastyczna pianka; 
zalecany stelaż – elastyczny

Stopień 
twardości:

Obciążenie
ortopedyczne:

do 120 kg
Wysokość:

18 cm

zdejmowany pokrowiec SILVER, 
pikowany z pianką termoelastyczną,
na boku wszyty 3D materiał

Oddajemy w państwa ręce nowoczesną pianę ANTI-
BACTERIAL – rewolucja higieny. Piana ANTIBACTERIAL 
zawiera specjalny leczniczy preparat SANITIZED, który 
w pianie potrafi  opanować rozwój bakterii, pleśni, grzy-
bów i roztoczy. Właściwości tej piany zapewniają nam 
ochronę przed roztoczami kurzu domowego i zarodka-
mi grzybów, które są przyczyną wszystkich poczatkują-
cych alergii. 

Piana wysokoelastyczna klasy HR, określana często 
jako "zimna piana", to nowoczesny materiał o otwar-
tokomórkowej budowie. Materace wykonane z zimnej 
pianki, charakteryzują się wysoką elastycznością punk-
tową i sprężystością, a przede wszystkim optymalną 
wentylacją, zapewniającą odpowiedni mikroklimat snu. 
Pianki HR charakteryzują znaczną większą gęstością 
struktury niż tradycyjne pianki poliuretanowe, a tym sa-
mym wykazują znacznie większą wytrzymałość na od-
kształcenia. Bardzo wysoka sprężystość  pian przekłada 
się też na wysoki komfort użytkowania, doskonale re-
agując na zmiany położenia ciała śpiącego człowieka. 



PREMIERPREMIER bio-ex luxus

PRIMATORPRIMATOR bio-ex royal

KOMODORKOMODOR bio-ex

SPRĘŻYNA KIESZONKOWA
2  lata2  GWARANCJA EKOLOGICZNE

KLEJENIE

60°C

GWARANCJA3  lata3  EKOLOGICZNE
KLEJENIE

GWARANCJA3  lata3  EKOLOGICZNE
KLEJENIE

60°C

60°C

obustronnie przewiewna lateksowa płyta; przekładka tapicerska 
– gramatura 400 g/m2; sprężyny kieszonkowe; siedem stref twardości; 
zalecany stelaż – sztywny lub elastyczny (bez regulacji)

komfortowa PUR-pianka o gęstości 25 kg/m3; przekładka 
tapicerska – gramatura 400 g/m2; sprężyny kieszonkowe; 
siedem stref twardości; zalecany stelaż – sztywny lub
elastyczny (bez regulacji)

komfortowo formowana termoelastyczna pianka o gęstości 50 kg/m3; 
PUR-pianka o gęstości 28 kg/m3; przekładka tapicerska – gramatura 400 g/m2; 

sprężyny kieszonkowe; komfortowo pro� lowana wysokoelastyczna pianka 
o gęstości 28 kg/m3; siedem stref twardości; zalecany stelaż – sztywny 

lub elastyczny (bez regulacji) 

Stopień 
twardości:

H2 – 
H3 – 

Obciążenie
ortopedyczne:
H2 – do 100 kg
H3 – do 115 kg

Wysokość:
20 cm

Stopień 
twardości:

H2 – 
H3 – 

Obciążenie
ortopedyczne:
H2 – do 100 kg
H3 – do 120 kg

Wysokość:
24 cm

Stopień 
twardości:

H2 – 
H3 – 
H4 – 

Obciążenie
ortopedyczne:
H2 – do 110 kg
H3 – do 120 kg 
H4 – do 140 kg

Wysokość:
21 cm

zdejmowany pokrowiec ALGUA,
pikowany z włóknem klimatyzującym 
– gramatura 200 g/m2

zdejmowany pokrowiec LYOCELL,
 pikowany z włóknem klimatyzującym 
– gramatura 300 g/m2

SPRĘŻYNA KIESZONKOWA – Każda sprężyna umieszczona jest 
w osobnej kieszonce, która umożliwia samodzielne dopasowanie 
do kształtu ciała. Oprócz zalet, jakie posiada klasyczna sprężyna 
bonell dochodzi jeszcze lepsza zdolność ortopedycznego dopaso-
waniasię do kręgosłupa dzięki większej ilości sprężyn. 
Materace kieszonkowe posiadają siedem stref twardości tzw. 
fi zjosystem. Standardowy materac kieszonkowy 90 x 200 cm 
posiada ok 350 sprężyn. Ekskluzywne modele materacy wyposa-
żone są w 1000 sprężyn. Wysoka ilość ortopedycznych punktów 
zapewni Państwu uczucie maksymalnej wygody podczas snu. 
Materace ze sprężyną kieszonkową są odpowiednie dla stelaża 
sztywnego i elastycznego. 

zdejmowany pokrowiec ALOE VERA,
pikowany z włóknem klimatyzującym
– gramatura 200 g/m2



ADMIRALADMIRAL bio-ex exclusive

HYBRID HYBRID herbal

SYSTEM 1000

AIR-FLOWHYBRID HYBRID antracyt

5  lat5  GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE

EKOLOGICZNE
KLEJENIE7  lat7  GWARANCJA

7  lat7  GWARANCJA EKOLOGICZNE
KLEJENIE

40°C

60°Ccarbon

60°CSilver Protect

naturalna termoelastyczna pianka VISCOGREEN ;
naturalna wysokoelastyczna pianka BIOGREEN ; sprężyny kieszonkowe – SYSTEM 1000; 
siedem stref twardości; zalecany stelaż – sztywny lub elastyczny (bez regulacji)

przewiewna płyta lateksowa; pianka HERBAL z wyciągiem z rumianku;
sprężyny kieszonkowe; siedem stref twardosci; dolna warstwa 

pianka HERBAL z wyciągiem z rumianku; zalecany stelaż 
– sztywny lub elastyczny (bez regulacji)

Stopień 
twardości:

H2 – 
H3 – 

Obciążenie
ortopedyczne:
H2 – do 110 kg
H3 – do 120 kg

Wysokość:
24 cm

Stopień 
twardości:

Obciążenie
ortopedyczne:

do 130 kg
Wysokość:

28 cm

Stopień 
twardości:

Obciążenie
ortopedyczne:

do 130 kg
Wysokość:

27 cm

zdejmowany pokrowiec LYOCELL 3D jump
pikowany z włóknem klimatyzującym 
gramatura 100+300 g/m2; pokrowiec 
pikowany z jednej strony pianką 
AIRGEL 3 cm

zdejmowany pokrowiec SILVER, 
pikowany z włóknem klimatyzującym 
– gramatura 300 g/m2

Materace z wkladem MUL-
TIPOCKET – SYSTEM 1000
oferują 1000 punktów ortope-
dycznych. Taka duża ilość sa-
modzielnie „pracujących“ orto-
pedycznych punktów zaoferuje 
Państwu uczucie maksymalnej 
wygody, która przynosi radość 
ze snu. Materace z systemem 
MULTIPOCKET są odpowiednie 
dla stelaż sztywny lub elastycz-
ny (bez regulacji). 

zimna pianka HR ANTRACYT o gęstości 45 kg / m3; PIANA LAVENDER 
z olejkami i ekstraktem z lawendy o gęstości 40 kg/m3; sprężyny 
kieszonkowe; siedem stref twardości; PIANA LAVENDER z olejkami 
i ekstraktem z lawendy o gęstości 40 kg/m3; 
stelaż – sztywny lub elastyczny (bez regulacji)

zdejmowany pokrowiec CARBON, pikowa-
ny z włóknem klimatyzujacym – gramatura 
300 g/m2; z pasem wentylacyjnym 3D

System wentylacji AIR FLOW.
Nowość dla materacy hybrydowych. (typu bonell i kiesze-
niowych). Na „krótkim” boku materaca, tj. w strefi e stóp 
i przy głowie, ściany boczne materaca mają otwory wen-
tylacyjne o specjalnym kształcie. Zapewniają one przepływ 
powietrza i gwarantują doskonałą wentylację rdzenia mate-
raca. Możliwa wilgotność i ,,zastygłe" powietrze, nawet przy 
najmniejszym ruchu, zostają zastąpione świeżym i suchym 
powietrzem, co pomaga w utrzymaniu korzystnego klimatu 
w łóżku, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości rozwo-
ju grzybów i bakterii. System AIR FLOW poprawia przewiew-
ność wszystkich materacy sprężynowych. Zapewnia higie-
niczne środowisko snu.



POKROWCE 

naturalna
antybakteryjność

moc z alg morskich
jedwabny 
dotyk

kojący 
efekt 
lawendy zdrowie śródziemno-

morskiej przyrody

Lavender

Pokrowiec LAWENDA jest nasączony olejkiem z kwiatu lawendy lekarskiej. 
Wdychanie olejku lawendowego posiada cudowne właściwości relaksujące 
zarówno ciało jak i umysł. LAWENDA to świetny środek na nerwice, nerwo-
wość oraz na � zyczne objawy spowodowane stresem takie jak: napięciowe 
bóle głowy, migrenę, palpitacje oraz bezsenność. Olejek lawendowy jest 
uważany za środek balansujący emocje, podnoszący na duchu, łagodzą-
cy depresje oraz balansujący wewnętrzną dysharmonię. Lawenda lekarska 
posiada również właściwości regenerujące system nerwowy. Pokrowiec 
nadaje się do prania w temperaturze do 60 °C.

Pokrowiec OLIVA to nowoczesna tkanina czerpiąca siłę oddziaływania na 
ciało ludzkie z dobroci śródziemnomorskiej przyrody. Zawarte w tkaninie 
mikrokpasułki zawierające wyciąg z oliwy, działa kojąco na skórę człowie-
ka, przyśpieszając proces jej regeneracji, ograniczając stopień starzenia się 
skóry. Pokrowiec nie traci swoich właściwości podczas prania i wirowania 
w temperaturze do 60 °C. 

Pokrowiec SILK TOUCH – wyprodukowany przy użyciu nanotechnologii, 
uzyskał elegancki połysk i delikatność jedwabiu. Struktura tkaniny łączy w 
sobie wyjątkową lekkość i puszystość materiału. Luksusowa i przyjemna w 
dotyku tkanina zapewnia wyjątkowy i niepowtarzalny komfort snu. Pokro-
wiec ten posiada unikatowa strukturę dzięki zastosowaniu wysokiej grama-
tury materiału 600 g/m2. Pokrowiec nadaje się do prania w temperaturze 
do 60 °C.

LYOCELL – materiał, którego właściwości są preferowane do produkcji 
materacy. Włókno dzięki swej wysokiej jakości jest aksamitnie delikatny, 
dobrze zachowuje kształt, materiał bardzo luksusowy. LYOCELL jest 100 % 
produktem naturalnym, którego bazę tworzy celuloza drzewna. Materiał 
bardzo dobrze pochłania i odprowadza wilgoć, szybko schnie, dzięki cze-
mu zachowuje wysoką higienę materaca. Materiał jest antybakteryjny na-
turalnie. Pokrowiec bocznej części materaca został wytworzony w połącze-
niu z 3D pasem wentylacyjnym, dla poprawienia klimatyzacji. Pokrowiec 
nadaje się do prania w temperaturze do 60 °C.

ALGUA – w pokryciu znajdują się związane w mikrokapsułach ekstrakty z 
alg morskich Spirulina, które zawierają 11 naturalnych witamin, 10 minera-
łów, 18 aminokwasów, 3 kwasy tłuszczowe, beta-karoten, żelazo oraz dużą 
ilość przeciwutleniaczy i protein. W czasie snu następuje wydzielanie tych 
substancji z dobroczynnym skutkiem dla skóry człowieka. Chodzi o kon-
cepcję „Health&Beauty“, kiedy podczas snu poddajemy sie terapii wellness. 
Pokrowiec nadaje się do prania w temperaturze do 60 °C.

CARBON – włókno węglowe reprezentuje możliwości najnowszych tech-
nologii przy zachowaniu jakości tradycyjnych włókien naturalnych. Tworzy 
barierę przed zanieczyszczeniami elektromagnetycznymi i wyładowaniami 
elektrostatycznymi, które wnikają do wnętrz naszych domów. Węgiel speł-
nia również wymóg zwiększonych wymagań higienicznych, działając anty-
bakteryjnie, skutecznie zwalczając grzyby i niepożądane bakterie, tworząc 
w ten sposób zdrowe środowisko snu. Spanie na materacu z włókna węglo-
wego pozwala organizmowi na uwolnienie ładunków elektrostatycznych 
nagromadzonych w ciągu dnia. Pomaga to w głębszym i bardziej relaksują-
cym śnie w zdrowym środowisku. 



jedwabnie 
miękki

dla alergików
kojące 
działanie

odstrasza 
owady

pokrowiec
leczniczymi 
minerałami

greentex
active probiotics

Po 5 mintach Po 1  godzinie Po 8  godzinach

Po 5 dniach

Po 5 mintach Po 1  godzinie Po 8  godzinach

Po 5 dniach

BambooBamboo

Silver Protect

EUCALYSS – to materiał materacowy ze 100 % naturalnym wyciągiem z 
Eukaliptusa Citriodora, posiada znakomite właściwości odstraszania do-
kuczliwych owadów. Testy, którym był poddany w renomowanym labora-
torium Anglet we Francji jednoznacznie wskazały na jego efektywność. Dla 
uzyskania jeszcze większego komfortu, materiał ten jest przeszyty warstwą 
leniwej pianki. Jest dostarczany w dwóch wersjach: podstawowym bez 
suwaka i z suwakiem, jest zdejmowany, również produkujemy go z mate-
riałem 3D. Pokrowiec nadaje się do prania w temperaturze do 30 °C, bez 
możliwości wirowania.

SILVER – tkanina pokrowcowa ze specjalnym opracowaniem SILVER PRO-
TECT, które ogranicza powstawanie szkodliwych mikroorganizmów i bak-
terii. Wysokiej jakości materac jest jonizowany srebrem i posiada antymikro-
bialne działanie. Już po dwóch godzinach redukuje ilość mikroorganizmów 
i bakterii, nawet o 90 %. Dlatego też jest zalecany dla alergików. Działanie 
warstwy antybakteryjnej zostało atestowane i dokładnie sprawdzone. 
Oprócz pro� laktyki powstania pleśni posiada również właściwości ograni-
czania i wytwarzania nieprzyjemnego zapachu. Pokrowiec nadaje się do 
prania w temperaturze do 60 °C.

STANDARDOWY POKROWIEC

POKROWIEC Z OSŁONĄ PRIOBIOTYKÓW (GREENTEX)

– przyjazne priobiotyki

– szkodliwe mikroorganizmy

BAMBOO – to tkanina materacowa wykonana z naturalnego włókna bam-
busowego, bawełny i poliestru. Ten nowo powstały materiał jest przyjazny 
dla środowiska i posiada znakomite właściwości nadające się do zastosowa-
nia w materacach. Jest jedwabiście miękki i przyjemny w dotyku. BAMBOO 
w naturalny sposób izoluje mikroorganizmy. Pokrowiec nadaje się do prania 
w temperaturze do 60 °C.

ALOE VERA – Zawiera enzymy, substancje mineralne i aminokwasy, które 
bardzo pozytywnie wpływają na skórę i wzmacniają relaksacyjne działanie 
snu. Można zamówić go do wszystkich typów materacy. Pokrowiec nadaje 
się do prania w temperaturze do 60 °C.

Pokrowiec BIORYTMIC to efekt synergii nowoczesnej nauki z tradycyjną 
chińską medycyną ludową. Ta rewelacyjna, przyjemna w dotyku i bardzo 
mocna tkanina, została wykonana z najbardziej zaawansowanych włókien 
pochodzenia roślinnego, w których umieszczono minerały wykorzysty-
wane w chińskiej medycynie naturalnej. Minerały te promieniując natu-
ralną energią wpływają na poprawę przepływu energii w ciele człowieka 
i prawidłową komunikację poszczególnych tkanek i organów naszego 
ciała. Wszystko to po to, aby przede wszystkim zapobiegać powstawaniu 
chorób. Stres, nerwy, depresja? Śpiący na materacu, wyposażonym w ten 
rewelacyjny pokrowiec dodatkowo odczuwają spadek negatywnych my-
śli, obniżenie poziomu stresu (który, jak wiemy, wpływa na powstawanie 
poważnych schorzeń) i znaczna poprawę samopoczucia podczas dnia. To, 
co mniej zauważamy, a dzieje się faktycznie – to znaczne zwiększenie od-
porności na infekcje, zakażenia. Wszystko to sprawia też, że człowiek śpi 
głębszym, nieprzerwanym snem, wyznaczanym tylko przez kolejne fazy 
snu NREM i REM. Doskonała absorpcja wilgoci z ciała człowieka i utrzymy-
wanie stałego, suchego klimatu na powierzchni materaca, pozwala także 
regenerować się skórze, działając jak dobre spa. Stała temperatura, zbliżo-
na naturalnej temperaturze ciała człowieka, zapobiega też przegrzewaniu 
się i wyziębianiu podczas snu. Ranek staje się przyjemnością, a życie staje 
się łatwiejsze jeżeli śpicie na materacu wyposażonym w tkaninę Biorytmic. 
Oczywiście, tkaninę można także prać w temperaturze do 60 °C, aby utrzy-
mać odpowiednią higienę użytkowania.

GREENTEX –uzyskał prestiżową nagrodę „INTERZUM AWARD 2009”, tzn. 
inteligentny materiał. GREENTEX jest to naturalna tkanina przyjazna środo-
wisku wyposażona w probiotyki, które swoistymi właściwościami chronią 
tkaninę od alergenów. Tkanina bardzo dobrze odprowadza wilgoć, niszczy 
roztocza i bakterie. Z tego powodu efektywnie eliminuje ich zarodki w po-
krowcu i materacu. Testy w renomowanym laboratorium pokazały, że 25 % 
przypadków alergii i 50 % przypadków zachorowań na astmę spowodowa-
ne jest otaczającymi nas roztoczami i różnymi bakteriami, które swoje sku-
piska mają w naszych sypialniach i nie tylko. GREENTEX ACTIVE PROBIOTICS 
to tkanina, która właściwie eliminuje roztocza i korzystnie wpływa na nasze 
cenne zdrowie. Pokrowiec nadaje się do prania w temperaturze do 30 °C, 
bez możliwości wirowania.



* informacje o szczegółach gwarancji do wglądu w karcie gwarancyjnej

TOPTOP lateks TOPTOP thermo

MATERACE 
DLA DZIECI

LEGENDA

DRIEMKODRIEMKO eco BABYBABY kokos

BABYBABY dream BABYBABY comfort

PODUSZKA,PODUSZKA,
KOŁDRAKOŁDRA

poduszka 
BABYBABY

60°C

40°C
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2  lata2  GWARANCJA 2  lata2  GWARANCJA

Luksusowy
materac nawierzchniowy. 

Wkład topu stanowi płyta lateksowa 6 cm. 
Wysokość 8 cm.

Materac nawierzchniowy 
o wysokim standardzie, nadaje

miękkość i zapewnia maksymalny 
komfort snu. Wkład topu jest zbudowany z

 6 cm termoelastycznej pianki. Wysokość 8 cm.

To nie tylko wygoda jest ważnym parametrem przy wyborze ma-
teraca dla małych dzieci. Materace dla dzieci muszą być prze-
wiewne i nie mogą mieć podziału na strefy, które niekorzystnie 
wpływają na stan kręgosłupa u dzieci. Przygotowaliśmy kolekcję 
materacy dla dzieci tak, aby można było wybrać dla dziecka to, 
co najlepsze. Zarówno standardowe materiały jak i produkty 
użyte do produkcji materacy dziecięcych są wykonane z wyjąt-
kowych pianek naturalnych lub ze szwajcarskiej piany Avent O2, 
które charakteryzują się wysoką jakością. Wszystkie pokrowce 
zdejmowane są do prania, by zapewnić najwyższy poziom higie-
ny naszemu dziecku.

Dzięki pozytywnym opiniom i restrykcyjnym badaniom, 
część materacy z kolekcji katalogowej posiada status wyrobu 
medycznego. Na te modele materacy obowiązuje stawka
8% VAT.

Pokrowiec 
owadobójczy

Możliwość
pakowania VAKUO

Naturalna pianka
wyprodukowana
na bazie oleju 
roślinnym

Materac ze
stawką 8 % VAT

Pokrowiec
zdejmowany

Pokrowiec do
prania do 60 °C

Pranie w tem. do 40 °C 
bez możliwości
wirowania

Nie suszyć w 
suszarce bębnowej

Wyrób Medyczny

Podstawowy materac 
dziecięcy, wyprodukowany 

z pianki PUR. Pokrowiec rozpinany, 
z możliwością prania. Wysokość 8 cm

Materac dziecięcy 
wykonany z pianki PUR, 

z naturalną matą z włókna 
kokosowego. Pokrowiec rozpinany 

Bambi, z możliwością prania. 
Wysokość 8 cm

Wysokiej 
jakości materac 

dziecięcy. Wykonany z zimnej 
pianki HERBAL z ekstraktem 

z rumianku. Rdzeń materaca doskonale 
odprowadza wilgoć. Pokrowiec 

rozpinany Bambi, z możliwością prania.
Wysokość 10 cm

Standardowy materac 
dziecięcy. Bardzo przewiewny 

rdzeń wykonany został z elastycznej 
pianki. Materac gwarantuje stabilne 

podparcie i ma długą żywotność. Odpinany 
pokrowiec Bambi, z możliwością prania. Wysokość 9 cm

Nieprzemakalny 
ochraniacz, BAMBI – przyjemna 

w dotyku tkanina na wierzchu ochraniacza; CLINIK – tkanina 
nieprzemakalna na dolnej warstwie ochraniacza

Rozmiary:
60 x 40 cm – poduszka
110 x 80 cm
130 x 90 cm – kołdra 

Rozmiar: 50 x 23 x 5 cm

BAMBI BAMBI protect



TWINPACKTWINPACK

S DOUBLES DOUBLE T5KLASIK KLASIK T5

SUPER SUPER R6
BEAST BEAST sibera

EVO mobil

STELAŻE
sztywne, elastyczne regulowane

Stelaż Twinpack 
posiada środkowe wsparcie 

od szerokości 120 cm, a listwy gięte dzielone
 są na dwie części. Stelaż od wymiaru 120 cm należy 

stosować w łóżkach z listwą środkową wzdłużną. Jako jedyny 
stelaż jest pakowany i nie przychodzi w całości.

Wolnostojący stelaż elastyczny do łożka 
standardowe długości nóżek: 15cm, 20cm. 

Z możliwością wykręcenia nóg
w razie takowej potrzeby.

Wysokość 
stelaża

4 cm

Uchwyty

stałe 
gumowe 
podwójne

Obciążenie 
maksymalne

do 120 kg

Szerokość 
listew/ilość

35 mm / 
28 szt.

Zalecany
typ materaca

piankowy, 
lateksowy, 
kieszonkowy

Wysokość 
stelaża

7 cm

Uchwyty

ruchome 
gumowe 
podwójne

Obciążenie 
maksymalne

do 120 kg

Szerokość 
listew/ilość

35 mm / 
28 szt.

Zalecany
typ materaca

piankowy, 
lateksowy, 
kieszonkowy

Wysokość 
stelaża

5,5 cm

Uchwyty

gumowe 
podwójne

Obciążenie 
maksymalne

do 120 kg

Szerokość 
listew/ilość

36 mm / 
26 szt.

Zalecany
typ materaca

piankowy, 
lateksowy, 
kieszonkowy

Wysokość 
stelaża

5,5 cm

Uchwyty

stałe 
plastikowe

Obciążenie 
maksymalne

do 110 kg

Szerokość 
listew/ilość

53 mm / 
17 szt.

Zalecany
typ materaca

piankowy, 
lateksowy, 
kieszonkowy

Wysokość 
stelaża

9,5 cm

Uchwyty

ruchome 
gumowe 
podwójne

Obciążenie 
maksymalne

do 130 kg

Szerokość 
listew/ilość

36 mm 

Zalecany
typ materaca

piankowy, 
lateksowy 

Unikalny napęd elektryczny zamontowany 
jest w ramie nośnej, dzięki czemu nie zwiększa się 

całkowita wysokość stelaża i można go z powodzeniem stosować
 w łóżkach z funkcją pojemnika na pościel lub szu� adą.

Wysokość stelaża: 7 cm
Gwarancja: 10 lat na ramę nośną

Obciążenie maksymalne: do 160 kg 
Szerokość listew/ilość: 36 mm / 28 szt.

Zalecany typ materaca: piankowy, lateksowy, kieszonkowy



DOUBLEDOUBLE T5 DOUBLEDOUBLE expert T5

DOUBLEDOUBLE mobil T5DOUBLEDOUBLE NVDOUBLEDOUBLE BV

DOUBLEDOUBLE T5

DOUBLEDOUBLE maxi T8

DOUBLEDOUBLE expert

DOUBLEDOUBLE NV

DOUBLEDOUBLE BV

DOUBLEDOUBLE mobil

2  lata2  GWARANCJA

Wysokość 
stelaża

5 cm

Uchwyty

ruchome 
gumowe 
podwójne

Obciążenie 
maksymalne

do 120 kg/
model MAXI
do 150 kg

Szerokość 
listew/ilość

36 mm / 
28 szt.

Zalecany
typ materaca

piankowy, 
lateksowy

Wysokość 
stelaża

7 cm

Wysokość 
stelaża

7 cm

Wysokość 
stelaża

6 cm

Stelaż elastyczny z funkcją 
stopniowej regulacji podgłowia oraz z funkcją 

unoszenia od strony nóg za pomocą siłowników.

Stelaż z pilotem 
bezprzewodowym

Stelaż z pilotem 
bezprzewodowym

DOUBLEDOUBLE mobil BV (L/P) 



FLEXFLEX R6 TRIPLETRIPLE T12

TRIPLETRIPLE expert T12

TRIPLETRIPLE mobil T12

FLEXFLEX expert R6

FLEXFLEX mobil

FLEXFLEX R6 TRIPLETRIPLE T12FLEXFLEX expert R6 TRIPLETRIPLE expert T12FLEXFLEX mobil R6 TRIPLETRIPLE mobil T12

FLEXTRIPLE

FSCFSC® CERTYFIKAT CERTYFIKAT

2  lata2  GWARANCJA 2  lata2  GWARANCJA

Wysokość 
stelaża

8 cm

Uchwyty

ruchome 
gumowe 
potrójne

Obciążenie 
maksymalne

do 120 kg

Szerokość 
listew/ilość

25 mm / 
42 szt.

Zalecany
typ materaca

piankowy, 
lateksowy

Wysokość 
stelaża

7 cm

Uchwyty

ruchome 
gumowe 
podwójne

Obciążenie 
maksymalne

do 120 kg

Szerokość 
listew/ilość

36 mm / 
28 szt.

Zalecany
typ materaca

piankowy, 
lateksowy 

Certyfi kat FSC® jest  to wiarygodny 
system monitoringu i gwarantowa-
ne pochodzenie materiału. Certyfi -
kat jaki posiada fi rma, potwierdza 
że, produkty pochodzą z tylko z od-
powiedzialnego zarządzania zasoba-
mi lasu. 



LONDON LONDON /PARISPARIS

MILANOMILANO

LONDONLONDON viscogreen/PARISPARIS viscogreen
LONDONLONDON herbal/PARISPARIS herbal

POPULARPOPULARTERMOPURTERMOPUR

MADRIDMADRID

PODUSZKI ANATOMICZNE

60°C

2  lata2  GWARANCJA
2  lata2  GWARANCJA

2  lata2  GWARANCJA

2  lata2  GWARANCJA

2  lata2  GWARANCJA2  lata2  GWARANCJA

2  lata2  GWARANCJA

2  lata2  GWARANCJA

®

Rozmiar: 43 x 23 x 11
Materiał pokrowca: zdejmowany 

pokrowiec z materiału ALOE VERA, 
można prać

Rozmiar: 52 x 30 x 11
Materiał pokrowca: zdejmowany pokrowiec z 

materiału ALOE VERA, można prać

Wyprodukowana z pianki lazy foam – wylewana jest do 
formy, technologia ta zapewnia doskonałe dopasowanie 

się do kształtu głowy,  przez co uzyskanie właściwej podparcie
ortopedycznej. Użytkując tę poduszkę 

otrzymujemy większy komfort. 
Poduszka przeznaczona jest

do użytku dnia codzien-
nego jak i również 

sprawdza się w 
czasie podróży.

Specjalne zagłębienie w środkowej części krawędzi poduszki
 gwarantuje doskonałe podparcie szyi, niezależnie od tego,

czy śpisz na plecach czy na boku.

Rozmiary: 60 x 39 x 11 – 6 – 8 cm
Materiał pokrowca: zdejmowany pokrowiec z materiału ALOE VERA, można prać.

Wyprodukowany z pianki z pamięcią 
kształtów LAZY-FOAM, reaguje
na ciepło i nacisk, dzięki czemu 

lepiej kopiuje i podpiera
kręgosłup szyjny.

Nowa pianka HERBAL-FOAM odznacza się miękkością, lekkością, jest homogeniczna i trwała pod 
względem zachowania kształtu. Została wyprodukowana z wyciągu ślazu dzikiej róży. Ta roślina 

jest symbolem sielanki i słodyczy. W starożytnej Grecji była stosowana w różnorodny sposób. 
Zawarte w niej olejki eteryczne pomagają rozluźnić drogi oddechowe, zapewniają

i wzmacniają relaksacyjne działanie snu.

Rozmiary:
60 x 43 x 10 – 11 cm – PARIS Herbal, 

72 x 42 x12 cm – LONDON Herbal
Materiał pokrowca: zdejmowany pokrowiec LYOCELL, można prać

Wyprodukowane z pianki zapamiętującą kształty
LAZY-FOAM, reaguje na ciepło i nacisk, dzięki czemu lepiej kopiuje i podpiera kręgosłup

w okolicy stawów szyjnych. Poprzeczne perforowanie poduszek gwarantuje
 wysoką ich przewiewność.

Poduszka  to model poduszki idealny zarowno dla mężczyzn, 
o rozbudowanych barkach, jak i dla drobniejszych kobiet. Zastosowany 
materiał doskonale wypełnia przestrzeń między ramieniem a szyją, za-
pewniając maksymalne odciążenie szyjnego odcinka kręgosłupa. Zawarte 
w pokrowcu minerały, wykorzystywane w chińskiej medycynie natural-
nej, wspomagają proces regeneracji oraz wspomagają naturalną odpor-
ność immunologiczną ciała.
Rozmiary: 70 x 42 x 12 cm
Materiał pokrowca: zdejmowany pokrowiec z materiału BIORYTMIC; 
można prać.

Rozmiary: 60 x 43 x 10 – 11 cm – PARIS,  72 x 42 x 12 cm – LONDON
Materiał pokrowca: zdejmowany pokrowiec z materiału LAVENDER, można prać

Poduszka została wyprodukowana z nowo zaprojektowanej pianki z pamięcią, która 
została wykonana z materiałów naturalnych. Naturalne składniki są uzyskiwane z oleju 

rycynowego, do którego jest dodawany delikatny aromat aloesu. Ten wyjątkowy
materiał znakomicie kopiuje kręgosłup szyjny, dzięki czemu gwarantuje

zdrowy i regenerujący sen.

Rozmiary:
60 x 43 x 10 – 11 cm – PARIS viscogreen, 72 x 42 x12 cm – LONDON viscogreen

Materiał pokrowca: zdejmowany pokrowiec z materiału SILVER, można prać

Poduszki anatomiczne Materasso to synonimy wygody i 
komfortu. Ich anatomiczne kształty podpierają kręgosłup 
szyjny i utrzymują go w ortopedycznej pozycji. Sam ma-
terac nie jest w stanie prawidłowo zabezpieczyć odcinek 
kręgosłupa szyjnego bez zastosowania poduszki ortope-
dycznej. Często zapominamy o tym, że nieprawidłowe 
podparcie może wybić ze snu. W naszej ofercie polecamy 
11 modeli poduszek anatomicznych.

Poduszka wyprodukowana została z pianky LAZY-FOAM, z myślą o wszyst-
kich tych, którzy preferują wyższe podparcie głowy podczas snu. MILA-
NO to wyjątkowa w odczuciu, niepro� lowana poduszka, która doskonale 
podpiera odcinek szyjny, nawet u osób, które mają szeroko rozbudowaną 
klatkę piersiową.

ENERGY ENERGY control

Pralny pokrowiec 
BIORYTMIC poprawi Waszą 

odporność, zapewni zdrowy sen 
i dostarczy energii na cały dzień. 

Rozmiary: 55 x 33 x 15 cm
Materiał pokrowca: zdejmowany pokrowiec z materiału SILVER; można 
prać.



CLIMATIC CLIMATIC /TERMOTERMO

CLINICCLINIC

DOMESTICDOMESTIC

KLASIK KLASIK /KLASIKKLASIK duo

KLASIKKLASIK twins

ALLERGENAALLERGENA

ALOEVERAALOEVERA

2  lata2  GWARANCJA

2  lata2  GWARANCJA

KOŁDRY i PODUSZKI

OCHRANIACZE na materace

2  lata2  GWARANCJA

2  lata2  GWARANCJA

2  lata2  GWARANCJA

Zalecany dla
alergików ze względu 

na zdolność częstego prania.
Stworzyliśmy go dla Państwa z myślą 
o podwyższeniu higieny. Ochraniacz 

ze 100% bawełny – pikowany. Wypełnianie 
z klimatyzowanego włókna poliestrowego.

Ochraniacz ten
 wyprodukowany jest

 z wodoodpornego materiału.
Chroni materac przed różnego

rodzaju zanieczyszczeniami i płynami. 
Nadaje się do użytku dnia codziennego 

w naszych domach jak i również preferowane 
w ośrodkach zdrowia.

Kołdra wykonana z antyalergicznego włókna, posiada 
właściwości antybakteryjne. Przeznaczona dla osób skłonnych 

do alergii i uczuleń. Dzięki możliwości prania w temperaturze 
95°C gwarantuje zachowanie wysokiej

higieny i ochrony przed bakteriami
oraz roztoczami. 

Wypełnienie kołdry 
włóknem 

Hollow-Fill.

Niezwykłą zaletą kołdry w wersji  Klasik Twins jest
możliwość łączenia jej w dwie kołdry  przeznaczonej 

na zimowe chłodne noce i rozdzielenie  na dwie części w letnie, ciepłe wieczory. 
Jest bardzo funkcjonalna. Jest to oryginalny sposób na połączenia produktu 

na lato i zimę.  Lekka i przewiewna kołdra Klasik twins  to idealny produkt 
dla klientów ceniących ciekawe i 

pomysłowe rozwiązania.

Kołdra w wersji Aloevera to produkt przeznaczony dla 
osób ceniących naturalnej wyjątkowe właściwości Aloesu.

 Extrakt z tej leczniczej rośliny zawarty w tkaninie posiada działanie zdro-
wotne, pielęgnacyjne, antybakteryjne i relaksujące. 

Zawiera impregnację Antimosquito co
oznacza ochronę przed komarami.

Wypełnienie kołdry 
włóknem Hollow-Fill

Kołdra w wersji lato- zima. Klasik to
wersja letnia, Klasik-Duo zimowa. 

Lekka, przewiewna kołdra idealnie 
otula nasze ciało i zapewnia uczucie 

komfortu. Wypełnienie kołdry 
włóknem Hollow-Fill.

Gramatura:
 2 x 200 g/m2

2 x 300 g/m2 – wersja duo

Gramatura
dwóch kołder:

 2 x 200 g/m2

1200 g/m2 – poduszka 

Kołdra przeznaczona do użytkowania 
w letnie jak i gorące dni. Posiada 

właściwości termoregulujące, jest lekka 
i przewiewna w dotyku. Jej wyjątkowe 

właściwości zadowolą 
nawet najbardziej 

wymagających klientów.
Wypełnienie kołdry 

włóknem Hollow-Fill.

Ciepło:

Gramatura: 200 g/m2 – CLIMATIC,
2 x 150 g/m2 – TERMO 1000 g/m2 – poduszka Gramatura:

 2 x 200 g/m2, 1200 g/m2 – poduszka

Gramatura:
 2 x 200 g/m2, 1200 g/m2 – poduszka

Ciepło:KLASIK Ciepło:KLASIK 
duo

Ciepło:CLIMATIC Ciepło:TERMOSOFT

Ciepło:

Ciepło:
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KOLEKCJA 2022/2023. MATERASSO Slovakia, spol. s r. o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzania jakichkolwiek zmian technicznych w produktach zaprezentowanych w niniejszym
materiale propagacyjnym. Produkcyjna tolerancja wymiarów dla materaców: tolerancja wysokości: +/– 1 cm; tolerancja szerokość x długość: +/– 1 %.   PPL22-01

Produkty Materasso spełniaja zasadnicze wymagania dyrektyw unijnych nowego globalnego podejscia, dotyczacych zagadnien zwiazanych z bezpieczenstwem uzytkowania, ochrona
zdrowia i ochrona srodowiska. W kolekcji katalogowej znajduja sie materace o statusie wyrobu medycznego.

www.materasso.pl
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Wasz sprzedawca:

Zdrowy sen jest dla nas priorytetem. Dlatego przy produkcji materacy staran-
nie rozważamy każdy szczegół mający wpływ na nasze zdrowie. Jednym z naj-
bardziej problematycznych materiałów przy produkcji materacy są bez wątpie-
nia kleje. Używane zwykle kleje na bazie rozpuszczalników wydzielają z siebie 
różne substancje lotne. Chemikalia te ewidentnie podrażniają śluzówkę dróg 
oddechowych, skórę, ewentualnie także układ trawienny. Znaczący jest rów-
nież ich wpływ na centralny układ nerwowy i układ krwionośny. 
Nasza fi rma pracuje z rewolucyjnym, chronionym patentem, naturalnym 
szwajcarskim klejem SIMALFA – całkowicie ekologicznym, spełniającym naj-
surowsze normy nieszkodliwości dla zdrowia. Klej SIMALFA jest certyfi kowany 

przez niemiecki Hohenstein insti tute i ma certyfi kat ECO-PASSPORT potwier-
dzający, że nie zawiera on żadnych szkodliwych substancji. Jako jeden z niewie-
lu spełnia warunki najsurowszych norm zawartych w certyfi kacie Oeko-Tex 100 
Standard - I klasy. Spełnia nawet surowe normy dla wyrobów przeznaczonych 
dla niemowląt. Ponieważ SIMALFA to klej działający na bazie wody, przy kle-
jeniu jednym efektem ubocznym jest woda, podczas gdy przy standardowych 
klejach rozpuszczalnikowych są to lotne substancje chemiczne. Dlatego ta me-
toda klejenia to jeden z dowodów na ekologiczność naszej produkcji, wysokiej 
jakości oraz bezpieczeństwa naszych materaców dla zdrowia Człowieka.


