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Nasturcja

• VISCO 5 cm + Lateks 7 cm + pianka wysokoelastyczna 5 cm + Lateks 7 cm
• pokrowiec KORAL z siatką 3D
• pianka termoelastyczna posiada specjalny system nacięć zwiększający wentylację 
   materaca i niezależną pracę poszczególnych jego parti i
• wysokość materaca: ok. 25 cm
   materaca i niezależną pracę poszczególnych jego parti i

• wkład wykonany z niezależnie działających sprężyn kieszonkowych
• 7 pól twardości poprawiających komfort 
• lateks  3 cm, VISCO 3 cm, pianka T25
• pokrowiec ALOE VERA z siatką 3D
• wysokość materaca: ok. 25 cm

Frezja

• wkład wykonany z niezależnie działających sprężyn kieszeniowych
• 7 pól twardości poprawiających komfort 
• obustronnie po 5 cm pianki T30 w kolorze błękitnym
• pokrowiec w jednej części wykonany z wysoce specjalistycznej dzianiny Cooler, która ma 
   wybitne właściwości chłodzące.
• pokrowiec w drugiej części wykonany z białej siatki 3D, co zapewnia znakomite wietrzenie  
   materaca, a także chłodzenie na innej zasadzie.
• materac jest dodatkowo utwardzany
• wysokość materaca: ok 24 cm

Umberto

DLA SZCZEGÓLNIE   WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW
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Jaśmin

• wkład wykonany z niezależnie działających sprężyn
   kieszonkowych typu multi pocket
• pianka termoelastyczna jednostronnie 5cm
• pianka wysokoelastyczna 5cm
• pianka termoelastyczna posiada specjalny system nacięć zwiększający wentylację materaca 
   i niezależną pracę poszczegółnych jego parti i
• 7 pól twardości poprawiających komfort 
• pokrowiec KORAL z siatką 3D
• wysokość materaca: ok. 24 cm

• pianka wysokoelastyczna 10 cm
• obustronnie płyta pianki termoelastycznej 3 cm
• obustronnie płyta lateksu 3 cm
• pokrowiec NATURAL z siatką 3D
• pikowany włóknem klimatyzującym
• wysokość materaca: 24 cm

Begonia

Lotos

• pianka wysokoelastyczna 10 cm
• obustronnie płyta lateksu 3 cm
• obustronnie płyta pianki termoelastycznej 3 cm
• pokrowiec NATURAL z siatką 3D
• pikowany włóknem klimatyzującym
• wysokość materaca: 24 cm

DLA SZCZEGÓLNIE   WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW
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NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

N

Sergio

Federico

• wys. 22 cm
• Pianka termoelastyczna 4cm
• Pianka wysokoelastyczna 8cm,
• Specjalistyczne profi owanie pianki wysokoelastycznej, tworzące 7 stref twardości 
   i zwiększające wentylację materaca.
• Pianka poliuretanowa o zwiększonej gęstości 8cm
• Przypisany pokrowiec został wykonany z wysokogatunkowej i dobrze przepuszczającej  
   powietrze dzianiny Aero, pikowanej 200g. Na całym obwodzie zastosowano tkaninę 
   tapicerską z domieszką lnu, pikowaną włóknem klimatyzującym.

Agostino

N N

N N

Salvatore

Edmondo

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKUNOWOŚCI NA POLSKIM RYNKUNOWOŚCI NA POLSKIM RYNKUNOWOŚCI NA POLSKIM RYNKUNOWOŚCI NA POLSKIM RYNKUNOWOŚCI NA POLSKIM RYNKUNOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

• wys. 20 cm
• Wkład stanowią sprężyny Multi pocket, posiadające 7 stref twardości
• Jednostronnie płyta lateksowa 3cm
• Jednostronnie pianka wysokoelastyczna 3cm
• Pokrowiec przypisany do tego modelu: Anti stress
• Na obwodzie niebieska siatka 3D

• wys. 22 cm
• Pianka termoelastyczna 4cm
• Pianka wysokoelastyczna 8cm,
• Specjalistyczne profi owanie pianki wysokoelastycznej, tworzące 7 stref twardości 
   i zwiększające wentylację materaca.
• Pianka poliuretanowa o zwiększonej gęstości 8cm
• Przypisany pokrowiec został wykonany z wysokogatunkowej i dobrze przepuszczającej 
   powietrze dzianiny Aero, pikowanej 200g.
• Na całym obwodzie zastosowano przeszywaną siatkę 3D w kolorze niebieskim.

• wys. 23 cm
• Wkład stanowią sprężyny Multi pocket, posiadające 7 stref twardości
• Obustronnie płyta lateksowa 3cm
• Przypisany pokrowiec został wykonany z wysokogatunkowej i dobrze przepuszczającej 
   powietrze dzianiny Aero, pikowanej 300g włóknem klimatyzującym oraz dodatkowo płytą pianki  
   termoelastycznej dla zwiększenia komfortu. Na krawędziach zastosowano złotą lamówkę,
• Na całym obwodzie zastosowano białą siatkę 3D
• Materac posiada uchwyty ułatwiające obracanie go
• Na obwodzie zastosowano ozdobne tasiemki Comforteo

• wys. 31 cm 
• wkład materaca stanowi wyjątkowy układ dwupoziomowy sprężyn 
   kieszeniowych, 7-polowych od góry, oraz bonelowych od dołu. 
   Dzięki temu materac uzyskuje poziom komfortu odpowiadający 
   kompletnym łóżkom kontynentalnym.
• Po obu stronach oraz pomiędzy sprężynami zastosowano przekładki 
   fi lcowe zabezpieczające przed uszkodzeniami.
• od strony użytkowej zastosowano płytę lateksu, 3cm
• od dołu – pianka PUR, 2cm
• przypisany pokrowiec: dzianina „kaszmir”, pikowana 300g włóknem klimatyzującym 
   oraz dodatkowo od góry płytą pianki poliuretanowej oraz termoelastycznej dla 
   zwiększenia komfortu. Na krawędziach zastosowano białą lamówkę, 
   zaś na całym obwodzie – tkaninę Preston 96 pikowaną we wzór „karo”.

NN

Edmondo

• wys. 22 cm
• Pianka termoelastyczna 4cm
• Pianka wysokoelastyczna 8cm,
• Specjalistyczne profi owanie pianki wysokoelastycznej, tworzące 7 stref twardości 
   i zwiększające wentylację materaca.
• Pianka poliuretanowa o zwiększonej gęstości 8cm
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Salute

• wkład pianki wysokoelastycznej 
   o grubości 13 cm
• obustronnie profi lowana pianka 
   termoelastyczna 7 cm (2x3,5 cm)
• wysokość materaca ok. 22 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Anti stress pikowany 300g/m²

Vitea

• wkład lateksowy o grubości 14 cm
• pianka termoelastyczna 3 cm
• wysokość materaca ok. 19 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 300g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Kaszmir pikowany 400g/m²

Carbon

• wkład lateksowy o grubości 14 cm
• jednostronnie mata kokosowa 
   o wysokości 2,5cm
• wysokość materaca ok. 19 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 300g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Jedwab – pikowany 400g/m²

Comfort

• wkład lateksowy o grubości 14 cm
• wysokość materaca ok. 16 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 300g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Aloe Vera pikowany 300g/m²

Late-Forte

• wkład pianki wysokoelastycznej 
   o grubości 10 cm
• obustronnie lateks o grubości 3cm
• wysokość materaca ok. 18 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 300g/m²

Amore

• wkład z pianki wysokoelastycznej 
   o dwóch różnych stopniach twardości - 16cm
• jednostronnie lateks - 3cm
• wysokość materaca 21 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Natural pikowany 300g/m²

Exclusive

• wkład pianki wysokoelastycznej 
   o grubości 9 cm
• obustronnie profi lowana pianka 
   termoelastyczna 7 cm (2 x 3,5 cm)
• wysokość materaca ok. 18 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 200g/m²

Amante

• wkład pianki wysokoelastycznej o wys. 16 cm 
   o różnej twardości z obu stron
• wysokość materaca 18 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Jedwab pikowany 400g/m²

ORTOPEDYCZNY 
I RELAKSUJĄCY

ELASTYCZNY 
Z KOKOSEM

BARDZO 
ELASTYCZNY

WYTRZYMAŁY 
Z LATEKSEM

ORTOPEDYCZNY 
I RELAKSUJĄCY

ORTOPEDYCZNY 
I WYSOKI

WYBÓR TWARDOŚCI 
I LATO-ZIMA

WYBÓR 
TWARDOŚCI

CarbonCarbonORTOPEDYCZNY ORTOPEDYCZNY 
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Olimp

• wkład lateksowy o grubości 3 cm
• wkład nowoczesnej technologicznie 
   pianki termoelastycznej
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m²
• wysokość materaca ok. 20 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 300g/m²

Silvio

•  pianka termoelastyczna (VISCO) 3 cm
• pianka wysokoelastyczna 3 cm
• sprężyny multi pocket 508 szt./m² 
• wysokość materaca ok. 20 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Kaszmir pikowany 400g/m²

Molto-Forte

• obustronnie pianka wysokoelastyczna 3cm
• sprężyny multi pocket 508 szt./m² 
• wysokość materaca 20 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Jedwab pikowany 400g/m²

Vero-Forte 18

• wkład pianki wysokoelastycznej 
   o wysokości 16cm
• wysokość materaca: 18cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 200g/m²

Vero-Forte 16 

Oscar

• lateks 3 cm
• pianka wysokoelastyczna 3 cm
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m²
• wysokość materaca ok. 19 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 150g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Natural pikowany 300g/m²

• wkład pianki wysokoelastycznej 
   o wysokości 14cm
• wysokość materaca: 16cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 200g/m²

Resto

• nowoczesna technologicznie pianka 
  termoelastyczna 3 cm, obustronna
• wysokość materaca ok. 19 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 150g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Aloe Vera pikowany150g/m²

Felici

• lateks 3 cm obustronnie
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m²
• wysokość materaca ok. 19 cm
•w pokrowcu Primo pikowany 150g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Antistress pikowany 300g/m²

E X P R E S S

DOSTAWA

E X P R E S S

DOSTAWA

E X P R E S S

DOSTAWA

TWARDY 
I WYTRZYMAŁY

TWARDY 
I WYTRZYMAŁY

ORTOPEDYCZNY 
I RELAKSUJĄCY

ORTOPEDYCZNY 
I RELAKSUJĄCY

WYTRZYMAŁY
I RELAKSUJĄCY

TWARDY 
I WYTRZYMAŁY

DOBRY NA WSZYSTKO
I LATO-ZIMA

DOBRY
NA WSZYSTKO

E X P R E S S

DOSTAWA
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Cristiano

Donato

Catania

Prezzo-Forte

• obustronnie pianka wysokoelastyczna 3 cm
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m²
• wysokość materaca ok. 19 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 150g/m²

Delgano

• jednostronnie lateks 1,5 cm
• obustronnie pianka poliuretanowa 2cm
• wysokość materaca ok. 19 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 150g/m²

Relax

• nowoczesna technologicznie pianka 
   termoelastyczna 3 cm
• pianka poliuretanowa 2 cm
• wysokość materaca ok. 19 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 150g/m²

Andrea

• mata kokosowa ok. 1 cm
• pianka poliuretanowa 2 cm, lateks 3 cm
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m²
• wysokość materaca ok. 21 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 200g/m²

Eskada

• mata kokosowa ok. 1 cm
• pianka poliuretanowa 2 cm obustronnie
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m²
• wysokość materaca ok. 19 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 150g/m²

• pianka poliuretanowa 2 cm obustronnie
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m²
• wysokość materaca ok. 18 cm
• dodatkowo utwardzany
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Anti stress

• pianka poliuretanowa 5cm obustronnie
• sprężyny kieszeniowe 262 szt/m²
• wysokość materaca ok 24 cm
• dodatkowo utwardzany
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Aloevera

• obustronnie pianka wysokoelastyczna 3 cm
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m²
• wysokość materaca ok. 19 cm
• dodatkowo utwardzany
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Anti stress

E X P R E S S

DOSTAWA

E X P R E S S

DOSTAWA

F I R M O W Y

TRANSPORT

F I R M O W Y

TRANSPORT

F I R M O W Y

TRANSPORT

F I R M O W Y

TRANSPORT

F I R M O W Y

TRANSPORT

5LAT

G
W

A
R

A
N

C
JI

TWARDY 
I WYTRZYMAŁY

WYGODNY
I RELAKSUJĄCY

WSZECHSTRONNY 
I WYTRZYMAŁY

WYBÓR TWARDOŚCI 
I LATEKS

WYBÓR TWARDOŚCI 
I KOKOS

KIESZONKOWY 
Z LATEKSEM

WYSOKI 
I TWARDY

TANI
I TWARDY
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• mata kokosowa ok. 1 cm
• pianka poliuretanowa 8 cm
• wysokość materaca ok. 11 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 100g/m²

Amadeo

Standard 
Kokos

• pianka poliuretanowa 8 cm
• lateks 3cm, jednostronnie
• wysokość materaca ok. 12 cm
• materac pokazany w pokrowcu 
   Primo pikowany 100g/m²

Margo

Classic

• mata kokosowa ok. 1 cm, jednostronnie
• pianka poliuretanowa obustronnie 2 cm
• sprężyny bonell 112 szt./m²
• wysokość materaca ok. 17 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 100g/m²

• pianka poliuretanowa obustronnie 2 cm
• sprężyny bonell 112 szt./m²
• wysokość materaca ok. 16 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 100g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Economic pikowany

Versal

• pianka poliuretanowa 8 cm
• 7 strefowy wkład wysokoelastyczny 
   o grubości 3 cm
• wysokość materaca ok. 12 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 100g/m²
• materac pokazany w pokrowcu 
   Economic pikowany

• pianka poliuretanowa
• materace dostępny w wysokościach  
    8, 9, 10, 11, 15 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 100g/m²
• Standard 8 i 10 posiadają pokrowce 
   niepikowane
• materac pokazany w pokrowcu 
   Economic  pikowany

Standard 
8/9/10/11/15Cm

SognatoSognato

• pianka poliuretanowa 5cm obustronnie
• sprężyny kieszeniowe 262 szt/m²
• wysokość materaca ok 24 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 100g/m²

Alba

• pianka T28 obustronnie 2 cm
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m²
• wysokość materaca ok. 18 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 100g/m²

Passion

• pianka poliuretanowa 2 cm obustronnie
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m²
• wysokość materaca ok. 18 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 100g/m²
• materac pokazany w pokrowcu Economic pikowany

F I R M O W Y

TRANSPORT

F I R M O W Y

TRANSPORT

E X P R E S S

DOSTAWA

WYSOKI
KIESZONKOWY

TANI 
KIESZONKOWY

TANI 
KIESZONKOWY

TRADYCYJNY
Z KOKOSEM

TRADYCYJNY
I TANI

TANI 
I TWARDY

PROSTY 
I TANI

TANI
Z LATEKSEM

TANI
7-STREFOWY
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Nakładkę polecamy osobom chcącym poprawić jakość swojego snu i zdrowie kręgosłupa. Doskonale 
nadaje się jako uzupełnienie komfortu spania na każdym materacu. Posiada właściwości antyalergiczne 
i antygrzybiczne. Dostępna w wysokości 4cm.

Nakładkę polecamy szczególnie jako produkt dodatkowy w zapobieganiu powstawania odleżyn oraz 
zapewniający właściwy obieg krwi. Znakomicie uzupełnia wygodę posiadanego już materaca, a nawet 
znacznie ją poprawia, jeśli materac okazał się zbyt twardy. Dostępna w wysokości 4cm oraz 6cm.

Wkład nakładki wykonany z pianki poliuretanowej o grubości odpowiednio 2 lub 5 cm. Zapewnia niedrogi 
sposób na poprawienie komfortu materaca i zwiększenie jego wysokości. Nakładka piankowa należy do 
grupy średnio twardych. Dostępna w wysokości 3cm oraz 6cm.

Nakładka posiada naturalny wkład z lateksowanego włókna kokosowego charakteryzującego się 
doskonałymi właściwościami antygrzybicznymi oraz antyalergicznymi. Szczególnym zadaniem wśród licz-
nych właściwości nakładki z wkładem kokosowym jest możliwość usztywnienia zbyt miękkiego podłoża 
(np. materaca), z którego obecnie korzystamy. Dostępna w wysokości 2,5 cm.

Lateksowa 

Termo-Elastic 

Piankowa 

Z Matą Kokosową

Kaszmir

Wyjątkowy pokrowiec z dzianiny 
o bardzo wysokiej gramaturze i z za-
wartością wełny kaszmirowej - jed-
nego z najdroższych i najbardziej 
cenionych surowców przędzal-
niczych na świecie. Kaszmir jest 
produktem naturalnym niezwykle 
wydatnie kumulującym ciepło 
w chłodne noce. Pokrowiec wyposa-
żony w dodatkową wentylację w po-
staci siatki 3D w kolorze grafi towym 
na całym obwodzie oraz uchwyty.

Aloe Vera

Materiał użyty do wykonania 
tego pokrowca został nasączo-
ny specjalnym żelem aloesowym 
o właściwościach kosmetycznych 
i dobroczynnych dla skóry użyt-
kownika. Pokrowiec wyposażony 
w dodatkową wentylację w postaci 
siatki 3D w kolorze oliwkowym na 
całym obwodzie oraz uchwyty.

Natural

Pokrowiec Natural o dużej zawar-
tości bawełny. Pokrowiec ten może 
być z powodzeniem polecany dla 
osób cierpiących na nadmierne po-
cenie się podczas snu, alergię oraz 
przywiązujących wagę do użytko-
wania produktów pochodzenia na-
turalnego ze źródeł odnawialnych. 
Pokrowiec wyposażony w dodatko-
wą wentylację w postaci siatki 3D 
w kolorze białym na całym obwo-
dzie oraz uchwyty.

Jedwab

Wyjątkowy pokrowiec z dzianiny 
o bardzo wysokiej gramaturze i z za-
wartością włókien jedwabiu. Sprzyja 
uczuciu chłodu latem i ciepła zimą. 
Posiada tez zdolność pochłaniania 
nadmiaru wilgoci podczas naszego 
snu. Pokrowiec wyposażony w do-
datkową wentylację w postaci siatki 
3D w kolorze czerwonym na całym 
obwodzie oraz uchwyty.

Koral

Jedyny w swoim rodzaju pokro-
wiec posiadający nie tylko bardzo 
wysoką gramaturę, ale również 
pikowanie punktowe. Znakomicie 
nadaje się zwłaszcza na materace 
posiadające piankę termoelastycz-
ną. Jego dodatkowym atutem jest 
niepowtarzalny wygląd. Pokrowiec 
wyposażony jest ponadto w wenty-
lację w postaci siatki 3D w kolorze 
czerwonym na całym obwodzie 
oraz uchwyty.

Lato-ZimaEconomicPrimo Antistress

Posiada na całej swej 
powierzchni łatwo rozróżnialne oznakowanie 
strony zimowej i strony letniej. Pokrowiec jest 
pikowany owczą wełną od strony zimowej 
i mieszanką bawełny z włóknem klimatyzują-
cym od strony letniej, dzięki czemu pomaga 
kumulować ciepło w chłodnych - oraz zwięk-
sza wentylację w gorących okresach roku. Po-
krowiec ten nie jest przeznaczony do prania.

Jest bardzo dobrą opcją 
dla osób chcących zminimalizować koszty przy 
zakupie nowego materaca. Warto zauważyć, że 
zachowuje on wciąż bardzo przyjemny wygląd, 
dotyk i wytrzymałość, co bezapelacyjnie stawia 
go na czołowym miejscu wśród pokrowców tej 
kategorii cenowej.

Pokrowiec 
Primo 
jest stosowany jako standardowy i nie 
wymaga dopłaty. Przyjemny w doty-
ku, przewiewny i funkcjonalny. Pokro-
wiec Primo można prać w temperatu-
rze do 60˚C.

Pokrowiec Anti -
stress z zawartością specjalistycznych włó-
kien posiadających zdolność do rozładowy-
wania napięcia i ułatwiających nam w ten 
sposób zapadanie w głębszy, a zatem bar-
dziej wydajny sen. Pokrowiec wyposażony 
w dodatkową wentylację w postaci siatki 3D 
w kolorze białym na całym obwodzie oraz 
uchwyty.

Toplatermo

Wysokoelastyczna
Dzięki wkładowi z pianki wysokoelastycznej nakładka polecana jest osobom chcącym poprawić jakość 
swojego spania i zdrowia swoich placów. Ponadto nakładka wysokoelastyczna zapewnia przewiewność 
i wzmaga antyalergiczność. Dostępna w wysokości 4cm i 6cm.

Wkład stanowi kombinacja płyty lateksowej i pianki termoelastycznej. Dzięki temu klient otrzymuje moż-
liwość wyboru odpowiadającej mu twardości. Nakładka Toplatermo posiada wszystkie zalety zarówno na-
kładki Lateksowej jak i nakładki Termoelastycznej. Jej wyjątkowość dodatkowo podkreśla unikalny pokro-
wiec Koral, pikowany punktowo i wyposażony w czerwoną siatkę 3D wspomagającą przewiewność jego 
wkładu. Dostępna w wysokości 9cm.

WKŁAD 
ZAWIERAWYKONANIE NAKŁADEK

Nakładki

WYGLĄD NAKŁADKI 6 cm
Pokrowiec Primo pikowany 200g/m2, zamek rozdzielczy 
dookoła umożliwiający zdjęcie pokrowca i rozdzielenie 
go na dwie części, co pozwala wyprać każdą z tych części 
osobno w pralce.

WYGLĄD NAKŁADKI 9 cm
Pokrowiec Koral, pikowany punktowo, co pozwala na mak-
symalne wykorzystanie tzw. „efektu visco”, a jednocześnie 
wraz z siatką 3D na całym obwodzie poprawia wentylację. 
Zamek w kształcie litery U, zapewniający zdjęcie pokrowca 
i wypranie go.

WYGLĄD NAKŁADKI <4 cm
Pokrowiec Primo pikowany 100g/m2, w rogach nakładki 
gumowe uchwyty pomagające unieruchomić nakładkę na 
materacu, zamek w kształcie litery L umożliwiający zdjęcie 
pokrowca i wypranie go.

BOGATO
I CIEPŁO

DLA 
WRAŻLIWYCH NATURALNIE BOGATO BOGATO

DLA 
ZESTRESOWANYCH

Pokrowce
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Legenda dla materacy

Tolerancja  długości i szerokości materacy wynosi -2cm, zaś dla wysokości wynosi +/- 1cm lub +/- 10% w zależności, która wartość jest mniejsza. Materace w pokrowcach innych niż Primo 
mogą mieć rozmiary większe nawet o 2 cm w zależności od różnicy między wartością pikowania Primo dla danego modelu, a wartością pikowania pokrowca wybranego zamiast Primo. 
Warunki gwarancji i warunki prawidłowego użytkowania są dołączane do każdego materaca. Materace dostarczane są w postaci niezrolowanej – na wyraźne życzenie klienta materac może 
zostać zrolowany (nie dotyczy materacy oznaczonych symbolem „dostawa tylko fi rmowym transportem”).

7 stref twardości

właściwości 
ortopedyczne

antygrzybiczny

stelaż regulowany

dwustronny

materac  
średnio twardy

materac  twardy

pokrowiec z możliwością
prania do 60˚C

antyalergiczny

sprężyny typu 
bonell

sprężyny kieszeniowe

sprężyny multi pocket

mata kokosowa

pianka termoelastyczna

pianka wysokoelastyczna

pianka lateksowa

pianka poliuretanowa T25

materac dostępny 
w pokrowcu Economic

materac występuje w wersji 
dziecięcej w rozm. (cm):
60x120, 70x130, 70x140, 70x160

zamek błyskawiczny dookoła 
materaca, rozdzielający
pokrowiec na dwie części

Poduszki

Posiada profi lowany wkład z pianki 
termoelastycznej, reagującej na ciepło 
naszego ciała. Świetnie wspomaga prawi-
dłowy sen na dobrze dobranym materacu. 
Pokrowiec Primo niepikowany
60 x 36 x 11 cm

Termo-Elastic
Poduszki

Posiada wkład lateksowy 
o odpowiednim układzie perforacji zapew-
niającym wspomaganie prawidłowego snu 
na dobrze dobranym materacu. Posiada 
właściwości antyalergiczne. 
Pokrowiec Primo niepikowany
72 x 43 x 13 cm

Active
Posiada profi lowany wkład lateksowy, 
antyalergiczny i świetnie wspomagający 
prawidłowy sen na dobrze dobranym materacu. 
Pokrowiec Primo niepikowany
68 x 43 x 14 cm

Creative

właściwości antyalergiczne. 
Pokrowiec Primo niepikowany
72 x 43 x 13 cm

Posiada profi lowany wkład żelowy, prze-
wiewny i chłodzący. Bardzo dobrze wspo-
maga prawidłowy sen na dobrze dobranym 
materacu. Pokrowiec Natural niepikowany
69 x 43 x 12 cm  
Wyjątkowy komfort!

Watergel

na dobrze dobranym materacu. Posiada 
właściwości antyalergiczne. 
Pokrowiec Primo niepikowany

prawidłowy sen na dobrze dobranym materacu. 
Pokrowiec Primo niepikowanyPokrowiec Primo niepikowany
68 x 43 x 14 cm

Poduszka Aloe Visco to wysokiej jakości połą-
czenie właściwości lateksu i pianki termoela-
stycznej. Poduszka dzięki wyjątkowej zdolności 
w dopasowywaniu sie do kształtu ciała daje 
delikatne, ale celne podparcie kręgów szyjnych. Dostępna w 
pokrowcu KORAL należącym do najlepszych w swojej klasie.
Rozmiary: 72x42x15cm

Aloe Visco Visco Gel
Poduszka łącząca w sobie zalety poduszek 
Watergel i Aloe Visco. Z jednej strony zastosowa-
no unikatową piankę żelową watergel, niezwykle 
przewiewną i chłodną w odczuciu –  z drugiej 
strony piankę termoelastyczną o wysokiej gęstości. Tym samym 
oprócz wybitnie delikatnego podtrzymywania kręgów szyjnych 
podczas snu poduszka Visco-Gel uzyskała system lato-zima, 
który klient może sobie dowolnie zmieniać w każdej chwili.
Pokrowiec Aloe Vera niepikowany
Rozmiary: 70 x 41 x 14cm

taśma 3D

Stelaże

SIMPACK (SIMPLE & PACK) STELAŻ PROSTY 
O REGULOWANEJ TWARDOŚCI

STELAŻ Z PODNOSZONYM ZAGŁÓWKIEM 
O REGULOWANEJ TWARDOŚCI

STELAŻ ELEKTRYCZNY 
Z 5 STOPNIOWĄ REGULACJĄ

Profesjonalne i tanie rozwiązanie dla 
każdego rodzaju materaca. Znacznie 
wydłuża żywotność materaca i uzu-
pełnia komfort spania. Do samodziel-
nego złożenia.
wys. 3,5 cm

Profesjonalne i wytrzymałe rozwiązanie dla 
każdego rodzaju materaca. Znacznie wydłu-
ża żywotność materaca i uzupełnia komfort 
spania. Zalecany osobom z nadwagą.
wys. 6 cm

Profesjonalne rozwiązanie zwiększające komfort 
użytkowania materaca. Zalecany dla materacy 
piankowych, wysokoelastycznych i lateksowych. 
Znacznie wydłuża żywotność materaca i uzupeł-
nia komfort spania.
wys. 6 cm   
 

Profesjonalne rozwiązanie znacząco zwiększają-
ce komfort użytkowania materaca. Zalecany dla 
materacy lateksowych i dla osób ceniących swój 
komfort oraz dla osób starszych. Znacznie  wy-
dłuża żywotność materaca.
wys. 6 cm

Simpack Prosty Regulowany Elektryczny

Chroni wierzch materaca przed 
zabrudzeniami i nadmiernym zużyciem.

Chroni spód materaca przed 
nadmiernym zużyciem.

Na materac Pod materac 
Ochraniacze

pianka poliuretanowa T30

REKOMENDOWANE PRZEZ PRODUCENTA

F I R M O W Y

TRANSPORT

E X P R E S S

DOSTAWA Materac do odebrania przez klienta ze sklepu w ciągu 72h od złożenia 
zamówienia u producenta. Bez dodatkowych dopłat! 
Szczegóły promocji dostępne u producenta oraz w sklepach partnerskich. 
Dotyczy dni roboczych.

Dostawa tylko fi rmowym transportem. Materace dostarczane w formie 
niezrolowanej.

Prawidłowe użytkowanie materaca obejmuje:
• używanie stelaża rekomendowanego przez producenta materacy, 
• obracanie materaca co 3 miesiące (góra-dół, potem nogi-głowa), 
• właściwy dobór materaca pod względem wagi ciała, 
• zakaz skakania i zginania materaca oraz użytkowania go na podłodze. 

W razie stwierdzenia nieprawidłowego użytkowania materaca producent zastrzega sobie 
prawo do odrzucenia ewentualnej reklamacji.

tkanina tapicerska

pikowany cały 
materac

dwupoziomowy 
układ sprężyn
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Tkanina na zdjęciu: Portland 100
kat. PROMOCJA
Łóżko oprócz zagłówka posiada też przednóżek.

Mario Electric

64

221

118

65

213

118

Tkanina na zdjęciu: Milton 14, kat. A
Łóżko posiada 2 stelaże elektryczne 
sterowane pilotem

Dostępne szerokości to 140 cm, 160 cm, 180 cm.
Producent nie przewiduje możliwości zmiany 
rozmiarów zagłówka.
Zagłówek i zanóżek licują się na szerokości 
z materacem i podstawą.

Dostępne szerokości nominalne to 
90cm, 160 cm, 180 cm.
Producent nie przewiduje możliwości zmiany 
rozmiarów zagłówka.
Zagłówek szerszy o 8,5 cm z każdej strony 
od materaca.

67

213

120

Dostępne szerokości nominalne to 
160 cm i 180 cm.
Producent nie przewiduje możliwości zmiany 
rozmiarów zagłówka.
Zagłówek szerszy o 8,5 cm z każdej strony 
od materaca.

Konstrukcja łóżka kontynentalnego gwarantuje wysoki komfort 
spania. Układ warstw zapewnia odpowiednią wentylację oraz 
idealne dopasowanie do kształtów ciała. We wszystkich zapro-
ponowanych modelach zastosowano innowacyjne na naszym 
rynku połączenie sprężyn bonelowych (sprężystość progre-
sywna) z 7-strefowymi sprężynami kieszeniowymi (sprężystość 
punktowa). W oferowanych zestawach do wyboru są dwa ro-
dzaje nakładek dla uzyskania odmiennego komfortu. Wersja 
Hard-Top – dla osób preferujących nieco twardsze podłoże do 
spania posiada nakładkę z wkładem pianki wysokoelastycznej. 

Wersja Soft -Top – dla osób doceniających bardziej elastyczne 
i miękkie podłoże do spania posiada nakładkę Toplatermo (dostępna 
również osobno w ofercie materacy). Nakładka Toplatermo zawiera 
wkład będący kombinacją pianki termoelastycznej (5cm) i lateksu 
(3cm). Całkowita wysokość obu wersji nakładek wynosi 9cm. Obie 
wersje nakładek posiadają pokrowiec wykonany z punktowo piko-
wanej dzianiny „Koral” i siatki 3D na całym obwodzie. Dostępne 
kolory siatki 3D to: biały, czarny, szary, antracytowy, oliwkowy, 
czerwony.

SKŁAD ZESTAWU

* Wersja „kolor” dla łóżek kontynentalnych oznacza, że pokrowiec wykonany jest na bokach z tkaniny tapicerskiej, natomiast od góry (w materacu także od dołu) posiada on   
     tkaninę materacową, niepikowaną.

SKŁAD ZESTAWU

SKŁAD ZESTAWU

Dostępne są wersje z pilotem przewodowym oraz bezprzewodowym.

Dostępne szerokości nominalne to 

albo

Hard-Top

Materac Passion-Kolor*

Bonel Box-Kolor*

Soft -Top

Pojemnik na pościel

8

18

18

22

albo

Hard-Top

Materac Passion-Kolor*

Bonel Box-Kolor*

Soft -Top

9

30

7

18

Dostępne są wersje z pilotem przewodowym oraz bezprzewodowym.

albo

Hard-Top

Materac Passion-Kolor*

Bonel Box-Kolor*

Soft -Top

Stelaż elektryczny 
na ramie

9

31

7

18

Ze względu na kształt zagłówka długość całkowita jest większa o ok. 4cm

Ó KA
KONTYNENTALNE

HIT

Tkanina na zdjęciu: Jasmine 90,
kat. PROMOCJAKorfu

New York
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Ó KA
TAPICEROWANE

Chester
Tkanina na zdjęciu: MADRYT 120, 
nóżki wenge, 
kat. PROMOCJA

Manchester
Tkanina na zdjęciu: CASABLANKA 2303, 
nóżki chrom, 
kat. A

Preston Tkanina na zdjęciu: SORO 90, 
nóżki chrom, kat. PROMOCJA Elektra

Tkanina na zdjęciu: ORINOCO 85, 
nóżki drewniane, wybarwienie: orzech, 
kat. PROMOCJA

Zagłówek Preston
 ma ozdobne 

wykończenie boków, 
zwiększające całkowitą 
szerokość ok. 12 cm.

N Ó KA
TAPICEROWANE

Sierra
Tkanina na zdjęciu: VIENNA 14, 
nóżki drewno, 
kat. C
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Alice
Tkanina na zdjęciu: MADRYT 120, nóżki chrom, 
kat. PROMOCJA
materac z siatką wentylacyjną 3D Dolores

Mars Tkanina na zdjęciu: MADRYT 128, 
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu: MADRYT 190, 
nóżki chrom, kat. PROMOCJAParis

Tkanina na zdjęciu: MADRYT 120, 
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

HIT HIT

Cortina Tkanina na zdjęciu: ONTARIO 94, 
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

cieńszy zagłówek, 
ogólna długość: 
standard 216cm, 

slim 211cm

Tkanina na zdjęciu: MADRYT 120, 
nóżki chrom kat. PROMOCJATessa Tessa Crystal Tkanina na zdjęciu: MADRYT 1100, 

nóżki chrom, kat. PROMOCJA

Stella Tkanina na zdjęciu: ONTARIO 92, 
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

HIT
W wersji Slim 

rama zagłówka 
licuje się z bokiem
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Sylvi Tkanina na zdjęciu: MADRYT 195
nóżki drewno, kat. PROMOCJA Vanessa

Tkanina na zdjęciu: SORO 23
nóżki chrom,  kat. PROMOCJA

Trivio Tkanina na zdjęciu: KOS 7 kat. A
nóżki drewno, materac z siatką wentylacyjną 3DVictoria Tkanina na zdjęciu: ORINOCO 96, 

nóżki chrom kat. PROMOCJA

Theo

Mike
Tkanina na zdjęciu: 
PRESTON 20, 
nóżki chrom 
kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu: 
LONG ISLAND, 
nóżki chrom 
kat. B

N

Mike
N
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Cliff Tkanina na zdjęciu: CASABLANCA 2314, 
nóżki chrom, kat. A Verona Tkanina na zdjęciu: LONG ISLAND 01, 

nóżki chrom,  kat. B

Emilio Tkanina na zdjęciu:MADRYT 120
nóżki chrom, kat. PROMOCJA Mario Tkanina na zdjęciu: CASABLANKA 2313

nóżki chrom, kat. A

Ze względu 
na kształt zagłówka 
długość całkowita 

jest większa 
o ok. 4cm

Ze względu 
na kształt zagłówka 
długość całkowita 

jest większa 
o ok. 4cm

HIT

Savanna Tkanina na zdjęciu: MADRYT 126, nóżki chrom
kat. PROMOCJA Savanna Crystal Tkanina na zdjęciu: MADRYT 1100, 

nóżki chrom, kat. PROMOCJA

Lily Tkanina na zdjęciu: TWIST 26
nóżki chrom, kat PROMOCJABasic Tkanina na zdjęciu: COMO 11

nóżki chrom, kat. PROMOCJA

N

Ze względu 
na kształt zagłówka 
długość całkowita 

jest większa 
o ok. 4cm
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Gabriela Tkanina na zdjęciu: ORINOCO 85
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

Daisy Unity

Kller Tkanina na zdjęciu: MADRYT 120
kat. PROMOCJADona Tkanina na zdjęciu: korpus: MADRYT 

121, środek: ATLANTA 90, nóżki chrom 
kat.PROMOCJA

Gabriela Tkanina na zdjęciu: ORINOCO 85

N

Tkanina na zdjęciu: PAROS 05
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu: TWIST 03
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

na zdjęciu 
wys. zagłówka 

120 cm

wysokość. 
zagłówka 
TYLKO 

106 lub 120 cm

na zdjęciu 
wys. zagłówka 

120 cm

wysokość. 
zagłówka 
TYLKO 

106 lub 120 cm

na zdjęciu 
wys. zagłówka 

120 cm

wysokość. 
zagłówka 
TYLKO 

106 lub 120 cm

N N
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Pojemnik na pościel 
(z wyjątkiem łóżek Kller, New York i Mario Electric) 
składający się z następujących elementów: 
• Stabilna rama metalowa stelaża
• 2 rzędy po 24 szt. listew elastycznych 

zwiększających komfort użytkowania materaca
• Podnośniki gazowe ułatwiające podnoszenie 

i opuszczanie stelaża
• Uchwyt ułatwiający podnoszenie stelaża
• Pojemnik właściwy z podstawą wykonaną 

z płyty i podpartą nóżkami

Lampka zagłówkowa

DODATKIDOSTĘPNE RODZAJE I WYBARWIENIA NÓŻEK DO ŁÓŻEK

ROZMIARY WERSJI STANDARDOWEJ ROZMIARY WERSJI SLIM
dla szerokości nominalnej

180 /160 /140 cm

OPCJE ZMIANY WYSOKOŚCI ZAGŁÓWKA:

106

14-16

202

223

182/162/142182/162/142

198/178/158

198/178/158

30

4

8-9
8-9 8-9

106

5
14-16

202

218

182/162/142182/162/142

186/166/146

198/178/158

30

4

33
4

dla szerokości nominalnej
180 /160 /140 cm

0

20

40

60

80
86

106
100

120

cm Wersja minimalna
- bez dopłat
- trzeba zaznaczyć w zamówieniu

Wersja podstawowa
- bez dopłat

Wersja maksymalna
-dopłata
-trzeba zaznaczyć w zamówieniu

Ó KA

LEGENDA
TAPICEROWANE

Szerokość zagłówka dla wersji SLIM nie ulega zmianie i pozostaje taka jak w wersji standardowej. Tolerancja dla rozmiarów łóżek wynosi +/-1cm
Dobór grubości boków łóżek nie dotyczy łóżka Kller ani łóżek kontynentalnych.

Łóżka: Gabriela, Daisy, Unity posiadają inne rozmiary, dostępne w cenniku, oraz nie posiadają wersji Slim.

ORZECH WENGE OLCHA

CHROM

• wys. 4 cm, dł. 14cm , grubość 3,5 cm

SZAFKI NOCNE
Wysokie Niskie

Inne wysokości pomiędzy 86 a 120 cm – za dopłatą

Tkanina na zdjęciu:
MADRYT 1100

Tkanina na zdjęciu:
czarne: MADRYT 1100
białe: SAWANA 01

• wys. 4 cm, dł. 12cm , grubość 3 cm

Niskie
białe: SAWANA 01

 38

40,5

56
49

49

59

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zaprezentowanych wyrobach nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Katalog ten, w rozumieniu prawa, nie stanowi oferty i jest 
publikowany w celach informacyjnych. Dobór kolorystyczny (zwłaszcza tkanin) należy wykonywać na podstawie próbników będących na wyposażeniu współpracujących z producentem sklepów.


