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Materace
Micropocketowe

Materace
Multipocketowe

Materace
Pocketowe

Materace
Lateksowe

Materace
Piankowe

Materace
Bonellowe

Dbamy o Twój
zdrowy sen!

Firma FDM specjalizuje się w produkcji 
i sprzedaży materacy. Dzięki staraniom nasze-
go zespołu, oferta którą Państwu prezentujemy 
jest stale urozmaicana o nowe modele matera-
cy, stale pracujemy na nad nowymi technolo-
giami, które sukcesywnie wdrażamy w najno- 
wszych modelach produktów. W naszej ofercie 
znajdą Państwo również szeroki wybór 
pokrowców. Jednym z najważniejszych celów 
naszej �rmy są starania, by produkty, które 
tra�ają do Państwa domów, były najwyższej 
jakości przy zachowaniu atrakcyjnych cen.

Każdego dnia pracujemy wraz z zespołem, by 
dopasować oferowane produkty do potrzeb 
naszych Klientów. Wnikliwie obserwujemy 
rynek materacy. Dzięki szerokiej ofercie 
proponowanych przez nas produktów, gwa-
rantujemy, że każdy Klient dobierze materac, 
który w pełni będzie odpowiadał jego potrze-
bom i sprosta stawianym wymaganiom.

Nasze materace wyróżniają się wysoką jakością 
materiałów wykorzystanych do ich produkcji 
oraz doskonałą techniką wykonania.

Nasza oferta obejmuje materace: piankowe, 
bonellowe, pocketowe, multipocketowe oraz 
lateksowe, których wkład urozmaicany jest 
w zależności od indywidualnych potrzeb 
Klienta.

Zamieszczone zdjęcia produktów nie są ofertą handlową i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
Wysokości materacy mogą się różnić ±1cm.



str.3str.2

twój wzrost +10 cm+10 cm

Chcąc dopasować rozmiar materaca po-
winniśmy dodać 20 centymetrów do swo-
jego wzrostu i taka długość będzie idealna. 
Przeciętna osoba, aby wyspać się wygod-
nie, potrzebuje powierzchni o szerokości 
minimum 70 centymetrów. Dla większej 
wygody zazwyczaj powiększa się jeszcze tę 
przestrzeń. Typowy materac pojedynczy ma 
90 centymetrów szerokości, a podwójny 160 
centymetrów.

Kwestia doboru twardości materaca jest szc-
zególnie istotna w przypadku osób w róż- 
nym wieku. Seniorzy preferują materace 
nieco bardziej miękkie, niż osoby młodsze. 
Jest to uzasadnione, gdyż częściej w tym 
wieku występują choroby układu krążenia, 
które zbyt twardy materac może wzmagać.  
W przypadkach przymusu dłuższego pobytu 
w łóżku doskonale sprawdzają się materace 
z dodatkiem pianki termoplastycznej, która 
niweluje ryzyko powstawania odleżyn.

Materiałem szczególnie polecanym alergi-
kom jest lateks oraz kokos. To materiały 
ekologiczne, które nie pochłaniają ku-
rzu. Na ich powierzchni nie rozwijają się 
szkodliwe mikroorganizmy, więc pozosta-
je świeży przez bardzo długi okres czasu. 
 
Przy schorzeniach kręgosłupa warto zwrócić 
uwagę na występowanie w materacu 7stref 
twardości, które doskonale podpierają 
kręgosłup. Materac nie może być ani za 
twardy, ani za miękki.

1. 2. 3.

4.

ROZMIAR WIEK TWOJE ZDROWIE

TWARDOŚĆ

Zbyt miękki 
materac

Zbyt twardy
materac

Dobrze dobrany 
materac

Trzeba pamiętać, że twardość materaca powinna być dobrana do indywidualnych preferencji. Na to, jaka twardość materaca jest najbardziej 
odpowiednia, ma wpływ waga oraz pozycja spania. Poniżej prezentujemy orientacyjną skalę twardości.

Jak dopasować Poznaj nasze
MATERAC ? SUROWCE

Pokrowiec pikowany został wykonany z najwyższej jakości materiałów hipoalergicznych 
pierwszego gatunku, dzięki czemu pomoże Ci wydłużyć żywotność Twojego materaca, 
zapewniając wyjątkową miękkość, świeżość oraz niezwykły komfort i satysfakcję  
z jego użytkowania. Struktura materiału, z jakiego został wykonany pokrowiec, zapewnia 
odpowiednią wentylację i prawidłowy przepływ powietrza w materacu.
 
Właściwości: 
Właściwości: antyalergiczny, przewiewny, delikatny w dotyku, odporny na zabrudzenia, 
odporny na rozciągnięcia, zapewnia dobrą wentylację, do prania w 30 °C.

Skład :
Poliester : 100%

Możliwośc zakupienia innego pokrowca o dodatkowych właściwościach. 
Sprawdź naszą ofertę na stronie 89.

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D

    H1 - Materac bardzo miękki przeznaczony jest dla osób 
ważących poniżej 40 kg. Została w nim zastosowana 
pianka o małej gęstości, dzięki której materac jest miękki i 
elastyczny. Polecany dla osób lubiących spać na miękkich 
powierzchniach lub też mających drobne urazy.
    H2 - Materac miękki przeznaczony jest dla osoby o 
wadze 40-60 kg i dla osób preferujących spanie na powi-
erzchniach o umiarkowanej twardości, jest bardzo elastyc-
zny.
    H3 - Materac średnio twardy przeznaczony jest dla 
osoby o wadze 60-100 kg i dla osób preferujących spanie 
na twardszych powierzchniach.
    H4 - Materac twardy przeznaczony jest dla osoby o 
wadze powyżej 100 kg i dla osób preferujących spanie na 
powierzchniach o znacznej twardości.
    H5 - Materac bardzo twardy przeznaczony jest dla osób 
cięższych oraz preferujących spanie na powierzchniach o 
znacznej twardości.

BARDZO MIĘKKI
Materac

ŚREDNIO TWARDY
Materac

TWARDY
Materac

BARDZO TWARDY
Materac

MIĘKKI
Materac

Dla osób o wadze
poniżej 40kg

Dla osób o wadze
pomiędzy 40 - 60kg

Dla osób o wadze
pomiędzy 60 - 100kg

Dla osób o wadze
pomiędzy 100 -120kg

Dla osób o wadze
powyżej 120kg

Puszysta włóknina syntetyczna, która 
poprawia cyrkulację powietrza oraz 
dodatkowo ociepla materac.

Ociepla, zapewnia utrzymywanie stałej 
temperatury ciała, jednocześnie umożli-
wia oddychanie naszej skórze. 

Zwiększa wytrzymałość materaca, oddzie-
la wkład sprężynowy od piankowego.

Włókno 
klimatyzujące Wełna owcza Przekładka 

tapicerska
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Pianka o gęstości o wiele większej niż 
tradycyjne pianki poliuretanowe. Dwa 
razy szybciej odzyskuje swój pierwotny  
kształt, co oznacza, że dużo bardziej reagu-
je na każdą zmianę pozycji ciała. Jej atutem 
jest również doskonała wentylacja – obieg 
powietrza uniemożliwi rozwój wszelkiej 
pleśni i grzybów.

 

Pianka poliuretanowa T25, o podwyższonej 
wytrzymałości. Pianka nie odkształca się, 
co zapewnia większą żywotność materaca 
i komfort snu.

Każdy z naszych materacy bonellowych 
składa się z około 130 wysokiej jakości 
sprężyn/m2. Charakteryzują się dużą ela- 
stycznością, dzięki czemu materac nadaje 
się dla osób w szerokim przedziale wa- 
gowym. Ponadto zapewniają prawidłową 
cyrkulację powietrza wewnątrz materaca.

Sprężyny
bonellowe

Pianka 
Wysokoelastyczna HR

Pianka poliuretanowa 
T25

The highest Quality

Dzieli materac na 7 stref twardości, in-
nowacyjne sprężyny pocketowe, każda  
w osobnej otulinie z wyjątkowo elasty-
cznego materiału, wykonane w technologii 
podwójnego hartowania - zwiększa to ich
żywotność nawet do 30 lat.

Dzieli materac na 7 stref twardości, in-
nowacyjne sprężyny multipocketowe, każ-
da w osobnej otulinie z wyjątkowo elas-
tycznego materiału, w sumie ponad 510 
sprężyn/m2 wykonanych w technologii 
podwójnego hartowania - zwiększa 
żywotność nawet do 30 lat.

Ponad 1050 sprężyn/m2 dzieli mate- 
rac na 7 stref twardości. Każda sprężyna 
ma średnicę zaledwie 25mm i znajduje 
się w otulinie z elastycznego materiału. 
Ich niezależna praca sprawia, że wszel- 
kiego rodzaju ruchy nie będą odczuwalne 
dla drugiej osoby. Micropockety cechuje 
wysoka elastyczność punktowa - zapo-
biegają powstawaniu pochylenia wokół 
cięższej osoby.

Pocket 
NanoHARD

Multipocket 
NanoHARD

Micropocket
NanoHARD

Micropocket

Czerpie swoją siłę z natury. Wysoka za-
wartość olejków roślinnych stanowi źródło  
energii zarówno dla duszy jak i ciała. Pian- 
ka BIO FOAM cechuje się niezwykłą elasty-
cznością oraz odpornością na odkształce-
nia, ponadto dzięki specjalnym kanalikom 
zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza, 
a także niespotykany komfort spania.

Specjalna struktura tego surowca spra-
wia, iż reaguje on na temperaturę i siłę 
nacisku, przyjmuje dokładnie taki kształt 
sylwetki, jaki posiada osoba, która się na 
niej położy. Stan ten pozostaje utrwalony 
przez kilkadziesiąt sekund. Efekt? Każ-
da komórka Twojego ciała podparta jest  
z identyczną siłą, a Ty masz świadomość, 
że śpisz na materacu skrojonym dokładnie 
na Twoją miarę!

Profilowana pianka wysokoelastyczna HR 
zbudowana jest z milionów pęcherzyków, 
zapewnia perfekcyjne dopasowanie ma-
teraca do anatomicznego kształtu ciała  
i gwarantuje przyjemny komfort snu.

Zastosowanie warstwy specjalnego chło- 
dzącego, żelu zapewnia komfortowy  
i orzeźwiający sen. Dzięki kompleksowej 
budowie materac pozostaje chłodniejszy 
nawet do 6 razy dłużej.

Niezwykle lekka, cechuje się wysoką elas-
tycznością i świetną amortyzacją. Idealnie 
nadaje się jako baza materaca przejmują-
ca ciężar. Ponadto redukuje drgania, dzię- 
ki czemu wszelkiego rodzaju obracanie, 
ruchy nie będą odczuwalne dla drugiej 
osoby. Specyficzna budowa pianki spra-
wia, że bardzo wolno chłonie ona zarówno 
wodę, jak i parę wodną, a nasz materac 
pozostaje przyjemnie suchy. 

Pianka energetyczna 
BIO FOAM

Pianka profilowana 
HR

Cool Gel VISCO

Pianka Fresh

Profilowana, trwale elastyczna pianka  
AngelFoam o dużej gęstości absorbu-
je wilgoć, a także zapewnia doskonały 
przepływ powietrza.

 Trwale-elastyczna 
pianka AngelFoam

Pianka termoplasty-
czna VISCO



str.7str.6

Lateks poprawia komfort spania, optymal-
nie dostosowuje się do kształtu ciała oraz 
zapewnia odpowiednią cyrkulację powie- 
trza, dzięki specjalnym kanalikom trans-
portujących powietrze daje uczucie delikat-
nego chłodu. Jest elastyczny, wytrzymały  
i odporny na zużycie. Silnie antyalergiczny, 
ogranicza rozwój pleśni, roztoczy i grzy-
bów. 

Lateks

Lateks Ocean Blue Gel zapewnia odpo- 
wiednią termoregulację podczas snu. 
Dzięki żelowym kapsułkom pochłania wy-
dzielane przez ciało ciepło redukując ilość 
wilgoci przedostającej się w głąb materaca. 
Optymalnie dostosowuje się do kształtu 
ciała oraz zapewnia odpowiednią cyrku-
lację powietrza dzięki specjalnym kana-
likom. Jest wyjątkowo wytrzymały i silnie 
antyalergiczny.

Lateks Clima Wave łączy w sobie zalety 
elastyczności oraz niezwykłej wentylacji. 
Porowaty materiał wspomaga cyrkulację 
powietrza i w sposób naturalny pozwala 
odparowywać gromadzącej się podczas 
snu wilgoci.

 

Lateks Ocean
Blue Gel

Lateks 
Clima Wave

Jest to pianka trwale elastyczna, charak-
teryzuje się wysoką gęstością i zmniejsza 
nacisk na całkowitą powierzchnię. Sku-
teczna absorbcja wilgoci i optymalny 
przepływ powietrza, gwarantują niespo-
tykany komfort spania.

Lateks Clima 
Convoluted rolls

7-strefowa pianka termoplastyczna VIS-
CO reaguje na nacisk i temperaturę ciała.  
Technologia opracowana przez NASA, by 
minimalizować schorzenia kręgosłupa. 
Początkowo dostępna tylko dla pilotów  
i astronautów, dziś również dla Ciebie 
w nowym materacu.

Surowiec w 100% ekologiczny, pocho-
dzący ze skorup orzecha kokosowego. 
Ma właściwości antyalergiczne, dosko-
nale chronią przed rozwojem roztoczy  
i mikroorganizmów. Materace z włóknem 
kokosowym są trwałe, odporne na wilgoć 
i odkształcenia.

Pianka profilowana
termoplastyczna VISCO

Wkład
kokosowy

dzięki naszej technologii klejenia materacy

HOTMelt
nie zawiera rozpuszczalników

nie zawiera szkodliwych 
substancji lotnych ani wody
jest ekologiczna, bezpieczna i bezzapachowa

TWÓJ  ZDROWY SEN

Wybierz materac, który posiada  
7 STREF TWARDOŚCI
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ADRIA 15 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa T25/T21

Materac piankowy

Pianki T25 mają wysoki 
stopień gęstości, odpowiednią 
twardość i sprężystość dzięki 
czemu charakteryzują się 
małą podatnością na 
odkształcenia oraz wysokim 
komfortem użytkowania.

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Pianka poliuretanowa

Materac dostępny w dwóch wariantach: 
1. z pianką poliuretanową T25 (twardość H3,H3)
2. z pianką poliuretanową T21 (twardość H2,H2)

14 cm

15 cm

Dwustronnie średnio-twardy wykonany z pianki poli-
uretanowej o podwyższonej wytrzymałości. Pian-  
ka nie odkształca się, dzięki czemu jest on bardzo 
wygodny  i gwarantuje wysoki komfort snu. Dodatko- 
wym atutem jest dołączony hipoalergiczny pokrowiec  
z wszytym zamkiem błyskawicznym.

MATERACE

PIANKOWE

Najwyższa jakość 
pianki

Doskonałe dla
alergików
Zróżnicowana
twardość
Doskonałe 
dopasowanie do
Twojego ciała

Komfort i wygoda dla całej rodziny !
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BITONTO 15 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa T25

7-strefowa 
wysokoelastyczna 
pianka HR

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Lateks 2 cm

Pianka poliuretanowa 6 cm

Pianka poliuretanowa HR 6 cm

Lateks

Doskonała kompozycja

POLYURETHANE
FOAM

Bitonto jest 7 strefowym, średnio-twardym ma- 
teracem. Połączenie pianki poliuretanowej o zwię-
kszonej gęstości oraz wysokoelastycznej HR, która  
w znaczący sposób wpływa na trwałość i sprężystość 
powierzchni. Warstwa lateksu idealnie dostosowuje 
się do kształtu ciała, a specjalne kanaliki zapewniają 
przy tym odpowiednią cyrkulację powietrza.

BRESSO 10 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Pianka poliuretanowa 9 cm

Pianki najwyższej jakości

10 cm

Pianka poliuretanowa T25/T21

Materac dostępny w dwóch wariantach: 
1. z pianką poliuretanową T25 (twardość H3,H3)
2. z pianką poliuretanową T21 (twardość H2,H2)

Bresso to dwustronny materac wykonany w całości 
z wysokiej jakości pianki poliuretanowej pierwszego 
gatunku. Hypoalergiczny pokrowiec został stwo- 
rzony tak, aby zminimalizować ryzyko powstawania 
uczuleń.
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Doskonała kompozycja

BURGOS 12 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa T25

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Pianka profilowana HR 2 cm

Pianka poliuretanowa 9 cm

Profilowana pianka 
wysokoelastyczna HR 

HRHR

Optymalne dopasowanie pianek poliuretanowych, 
profilowanych, pierwszego gatunku stanowi sekret 
materaca Burgos. Unikalne wypełnienie zapewnia 
świetną barierę dla grzybów i roztoczy, przez co 
jest szczególnie polecane dla alergików. 7-strefowa 
pianka HR posiada zwiększoną sztywność i odpor-
ność oraz większą zdolność odzyskiwania kształtów 
niż zwykła pianka.

CARINI 11 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa T25

Materac piankowy

Czy wiesz że ...
Nasze pokrowce posiadają 
wszyty zamek dzięki czemu 
łatwo można je zdjąć 
i wyprac w 30°.

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Włókno klimatyzujące

1 cm

Pianka poliuretanowa

Wkład kokosowy

9 cm

Kokos

Włókno Klimatyzujące

Carini został wykonany z wysokiej jakości pianki 
poliuretanowej pierwszego gatunku. Z jednej strony 
została w nim zastosowana warstwa naturalnego 
kokosu, która usztywnia materac oraz nadaje mu 
właściwości zdrowotne i antyalergiczne.
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EMPOLI 13 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa T25

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Profilowana pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

9 cmPianka poliuretanowa

Wkład kokosowy
1 cm

Kokos

7 strefowa pianka 
termoplastyczna 
VISCO

Włókno klimatyzujące

Włókno klimatyzujące

Doskonała kompozycja
Materac Empoli pochodzi z serii produktów  
o podwyższonym standardzie. 7-strefowa pianka 
termoplastyczna pod wpływem temperatury dopa-
sowuje się do kształtu ciała. Antyalergiczny i spręży-
sty wkład kokosowy zwiększa odporność na wilgoć  
i odkształcenia. Chroni przed rozwojem roztoczy  
i mikroorganizmów.

ERGO 22 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka energetyczna 
BIO FOAM

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

4 cmLateks

Pianka BIO FOAM 14 cm

Wkład kokosowy
1 cm

Włókno klimatyzujące

Kokos

Pianka 
termoplastyczna 
VISCO

Lateks

Włókno klimatyzujące

NAJNOWSZA 
TECHNOLOGIA
w zasięgu Twojej ręki!

BIOFOAM

Pianka Bio Foam zastosowana w materacu Ergo 
posiada wysoką zawartość oleju roślinnego z odna-
wialnych surowców. Jest przyjazna dla środowiska, 
elastyczna oraz odporna na odkształcenia. Pole-
cana dla osób borykających się z alergią, struktu-
ra otwartych kanalików zapewnia bardzo dobrą 
przepuszczalność powietrza. Warstwa lateksu 
zapewnia doskonałe dopasowanie do kształtu ciała, 
zapewniając wysoki komfort snu.
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LANO 19 cm

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa

Pianka Fresh

Pianka oddychająca Fresh 14 cmHRHR

Pianka Fresh to nowoczesna 
technologia, którą firma FDM
wprowadza do swojej oferty 
jako jedna z pierwszych. 
Cechuje ją doskonała amor- 
tyzacja i wysoka elastycz- 
ność. Śpiące na niej osoby nie 
będą odczuwały ruchów, 
obracania, wiercenia partnera. 

Pianka 
poliuretanowa T25

Pianka 
poliuretanowa T25

Pianka poliuretanowa 2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

GOYA 17 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Strefowa płaszczyzna
cięta konturowo w formie 
kraty o zróżnicowanej
twardości

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Pianka wysoko-elastyczna HR 16 cmHRHR

77strefstref
KOMFORTU

HRHR

Strefowa płaszczyzna 
cięta konturowo w poprzek  

HRHRCięta 7- strefowa 
pianka wysoko-elastyczna HR

HRHR

Zastosowana w materacu Goya pianka wysokoelas-
tyczna ryflowana jest bardzo odporna, sprężysta 
i elastyczna. Zbudowna z milionów pęcherzyków 
zapewnia perfekcyjne dopasowanie do ana-
tomicznego kształtu ciała, gwarantując komfort snu. 
Strefowa płaszczyzna, cięta konturowo w formie 
kraty, wyróżnia się właściwościami ortopedycznymi.

Materac Lano to idealny model dla osób szukają-
cych ekologicznych rozwizań. Jego rdzeń stanowi 
nowoczesna pianka Fresh otoczona obustron-
nie wysokiej klasy pianką poliuretanową T25. Ta 
kompozycja surowców sprawia, że bardzo wolno 
chłonie zarówno wodę, jak i parę wodną, a nasz ma-
terac pozostaje przyjemnie suchy i świeży przez cały 
okres jego użytkowania.
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LORETO 19 cm

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Włókno klimatyzujące

1 cm
HRHR

Pianka Fresh

Pianka oddychająca Fresh 14 cmHRHR

Wkład kokosowyHRHR

Kokos

Włókno 
klimatyzujące

Włókno 
klimatyzujące

Włókno klimatyzujące
1 cm

Wkład kokosowyHRHR

Pianka 
poliuretanowa T25

Pianka poliuretanowa 2 cm

Doskonała kompozycja

LIVIA 16 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Ryflowana 
wysokoelastyczna 
pianka T25

Materac piankowy

TYLKO W TYM 

MODELU !

Ryflowana wysoko -
elastyczna pianka HR  
wykonana w technologii 
AIR Clima.

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Ryflowana pianka HR 15 cm

HRHR

HRHRLivia to dwustronny materac wysokiej jakości. 
Zastosowano w nim niezwykle trwałą, odporną na 
odkształcenia, wysokoelastyczną piankę ryflowaną. 
Technologia AIR Clima, gwarantuje doskonałą 
cyrkulację powietrza, dzięki specjalnym kanalikom. 
Zbudowana z milionów pęcherzyków, zapewnia  
idealne dopasowanie materaca do kształtu ciała, 
gwarantując przy tym komfort snu.

Podstawą materaca Loreto jest nowoczesna pianka 
Fresh o wielu właściwościach prozdrowotnych. 
Jedną z jej zalet jest również doskonała amorty- 
zacja, dzięki czemu spanie na tym materacu będzie 
równie komfortowe dla dwóch osób równocześnie. 
Dodatkowo Loreto został otoczony z dwóch stron 
warstwą kokosu, która nadaje sztywność matera-
com oraz poprawia cyrkulację powietrza. 
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LUKKA 13 cm

Profilowana 
pianka wysoko
-elastyczna HR 

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Profilowana pianka HR 2 cm

Pianka poliuretanowa 9 cm

Wkład kokosowy
1 cm

Włókno klimatyzujące

HRHR

Pianka poliuretanowa T25

Kokos
Włókno klimatyzujące

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

HRHR

Doskonała kompozycja
W tym modelu jest możliwość korzystania z dwóch 
różnych twardości. Materac jednostronnie oto- 
czono wkładem z profilowanej, wysokoelastycznej  
pianki HR. Posiada ona dwukrotnie szybszą zdol-
ność odzyskiwania kształtów niż zwykła pianka, 
a także zwiększoną przepuszczalność powietrza. 
Strona z matą kokosową jest odporna na wilgoć  
i odkształcenia. Usztywnia materac, przez co staje 
się on bardziej twardy . Jest to surowiec w 100% 
ekologiczny.

MARINA 21 cm

Lateks Clima 
Convoluted rolls

Materac piankowy

Lateks Clima 
Convoluted rolls 
zawiera czterokrotnie 
większą liczbę porów 
niż zwykły lateks

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Lateks Clima Convoluted rolls 3 cm

3 cm

Pianka BIO FOAM 14 cm

Lateks Ocean Blue GEL

Lateks 
Ocean Blue GEL

Pianka energetyczna 
BIO FOAM

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Materac Marina z jednej strony posiada warstwę 
Lateksu Clima Convoluted Rolls. Produkt ten łączy  
w sobie trwałość oraz porowatą strukturę, która poz-
wala materiałowi oddychać. Posiada czterokrotnie 
większą liczbę porów niż zwykły lateks, dzięki czemu 
zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Z drugiej  
strony zastosowano wkład Lateks Ocean Blue Gel  
z żelowymi kapsułkami, który absorbuje wydzielane 
z organizmu ciepło i poprawia jakość wypoczynku. 
Jego specjalne kanaliki wentylacyjne zapewniają op-
tymalny przepływ powietrza. 
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MERIDA 15 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Ryflowana 
wysokoelastyczna 
pianka HR  wykonana 
w technologii AIR Clima

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Ryflowana pianka HR 14 cmHRHR

HRHR

Kanaliki 
transportujące 
powietrze

HRHR

CZY WIESZ ŻE...

Ryflowana pianka posiada 
specjalne kanaliki transpor-
tujące powietrze. Dają one 
uczucie delikatnego chłodu, 
doskonale odprowadzają 
nadmiar ciepła podczas snu.

MONZA 15 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa 

7-strefowa 
wysokoelastyczna 
pianka HR

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
2 cmPianka poliuretanowa

6 cmPianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa HR 6 cm

Doskonała kompozycja

HRHR

HRHR

Połączenie 7-strefowej pianki HR ze średnio twardą 
pianką poliuretanową o podwyższonej sprężystoś-
ci sprawia, iż mate-rac Monza idealnie nadaje się 
zarówno dla starszych dzieci, jak i dla dorosłych. Zas-
tosowane pianki doskonale podpierają kręgosłup, 
poprawiając tym samym komfort naszego snu.

Materac Merida to materac zbudowany w 100%  
z nowoczesnej, ryflowanej pianki wysokoelasty-
cznej HR wykonanej w technologii AIR Clima. Po- 
siada specjalne kanaliki. Dzięki nim powietrze pra-
widłowo krąży wewnątrz materaca, zapobiegając 
gormadzeniu się w nim kurzu i drobnoustrojów.  
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NEAPOL 14 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa T25

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa

Profilowana 
pianka wysoko
- elastyczna HR 

HRHR

Lateks

Profilowana pianka HR 2 cm

2 cm

Pianka poliuretanowa 9 cm

Lateks

HRHRDlaczego lateks 
TO DOBRY WYBÓR ?

Lateks dzięki specjalnym 
kanalikom transportującym 
powietrze daje uczucie 
delikatnego chłodu.

PERUGIA 12 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa T25

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa

7 strefowa pianka 
termoplastyczna 
VISCO

Profilowana pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

Pianka poliuretanowa 9 cm

Doskonała kompozycja

Materac Perugia powstał z połączenia dwóch 
warstw o doskonałych właściwościach. 7-strefowa 
pianka termoplastyczna VISCO pod wpływem na-
cisku i temperatury ciała doskonale dopasowuje 
się do kształtu i sylwetki użytkownika. Przyczynia 
się do zminimalizowania dolegliwości związanych  
z kręgosłupem. Pianka poliuretanowa T25, o wyso- 
kiej jakości, stanowi dodatkowe wypełnienie mate- 
raca. Nie odkształca się, dzięki czemu jest on bardzo 
wygodny i gwarantuje komfort spania.

Miękkie wykończenie w materacu Neapol stanowi 
profilowana strefowa pianka wysokoelastyczna HR 
oraz lateks. Lateks dodatkowo w znaczący sposób 
wpływa na poprawę komfortu snu, podpierając 
kręgosłup i zwiększając cyrkulację powietrza, dzięki 
specjalnym kanalikom na swojej porowatej powie- 
rzchni. 



str.27str.26

PRIMAVERA 15 cm

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka
energetyczna 
BIO FOAM

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Pianka BIO FOAM 14 cm

BIOFOAM

Primavera to nowoczesny materac dla wymaga-
jących użytkowników. Pianka energetyczna BIO 
FOAM jest przyjazna dla środowiska, cechuje się 
niezwykłą elastycznością i odpornością na od- 
kształcenia. Wysoka zawartość oleju roślinnego  
z odnawialnych surowców sprawia, że BIO FOAM 
jest źródłem energii dla ciała. Struktura komórek 
otwartych zapewnia doskonałą przepuszczalność 
powietrza.

Doskonała kompozycja

PIKOLO 13 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
2 cmLateks

Wkład kokosowy
1 cm

Włókno klimatyzujące

Kokos

Włókno klimatyzujące

Lateks

Pianka poliuretanowa T25

Pianka poliuretanowa 9 cm

Pikolo to materac, do którego produkcji wyko-
rzystano certyfikowane surowce pierwszego gatun- 
ku. Warstwa lateksu posiada szerokie spektrum 
właściwości antyalergicznych, jego struktura umoż-
liwia swobodną cyrkulację powietrza, zapobiegając 
poceniu w czasie snu. W 100% ekologiczny wkład 
kokosowy chroni przed rozwojem roztoczy i mikro-
organizmów. Na wkład kokosowy nałożona została 
puszysta włóknina syntetyczna, która poprawia 
cyrkulację powietrza oraz dodatkowo ociepla ma- 
terac.
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RAVI 23 cm

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Pianka termoplastyczna VISCO 4 cmHRHR

Pianka 
termoplastyczna 
VISCO

Lateks

Pianka Fresh

Pianka oddychająca Fresh 14 cmHRHR

Lateks 4 cmHRHR

ROVIGO 17 cm

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa

7-strefowa 
wysokoelastyczna 
pianka HR

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa

7 strefowa pianka 
termoplastyczna 
VISCO

2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Pianka wysokoelastyczna HR 6 cmHRHR

Pianka poliuretanowa 6 cm

Profilowana pianka termoplastyczna VISCOCzy wiesz że ...
Pianka termoplastyczna 
VISCO to technologia 
opracowana przez NASA by 
minimalizować schorzenia 
kręgosłupa.

HRHR

Materac Rovigo powstał z połączenia pianki termo-
plastycznej z pamięcią kształtu, sprężystej pianki 
wysokoelastycznej HR oraz pianki poliuretanowej  
o podwyższonej wytrzymałości. Dzięki takiemu 
zestawieniu materac cechuje wyjątkowa odporność 
na odkształcenia oraz doskonałe dopasowanie do  
kształtu ciała użytkownika.

Rdzeń materaca Ravi stanowi nowoczesna, 
niezwykle lekka i elastyczna pianka Fresh. Dzięki 
swoim licznym właściością gwarantuje suchość 
materaca, co minimalizuje ryzyko gromadzenia się 
roztoczy, pleśni czy grzybów. Dodatkowo materac 
został wzbogacony o lateks i piankę Visco. To ideal-
ny wybór dla alergików oraz osób ceniących sobie 
świeżość i komfort podczas snu.
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SAVONA 22 cm

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa 
T25

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa

14 cmPianka poliuretanowa 

Wkład kokosowy 1 cm

Kokos

7 strefowa pianka 
termoplastyczna VISCO

Profilowana pianka 
wysokoelastyczna HR 

HRHR

Lateks

Profilowana pianka HR 2 cm

2 cmLateks

HRHR

Profilowana pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

Doskonała kompozycja

POLYURETHANE
FOAM

Materac Savona został stworzony z myślą o naj-
bardziej wymagających Klientach. Połączenie 7 
-strefowej pianki wysokoelastycznej HR, maty 
kokosowej, pianki poliuretanowej o podwyższonej 
wytrzymałości, warstwy lateksu oraz pianki termo-
plastycznej z pamięcią kształtu sprawia, iż jest on 
zdecydowanym faworytem wśród piankowych ma-
teracy.

TERAMO 14 cm

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

7-strefowa 
wysokoelastyczna 
pianka HR

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa

Pianka poliuretanowa HR 6 cm

Kokos

Włókno klimatyzujące

Pianka poliuretanowa 

Wkład kokosowy
1 cm

Włókno klimatyzujące

Pianka poliuretanowa 6 cm

Doskonała kompozycja

HRHR

HRHR

POLYURETHANE
FOAM

Teramo to materac o podwyższonym standardzie. 
7-strefowa pianka HR posiada trwałość nawet  
o 40% wyższą od tradycyjnej pianki poliuretanowej 
o tej samej gęstości, dodatkowo odzyskuje ona 
swój pierwotny kształt dwa razy szybciej. Wkład 
kokosowy chroni przed rozwojem roztoczy i mikro-
organizmów, jest sprężysty i elastyczny. Dodatkowo 
antyalergiczny pokrowiec chroni przed wnikaniem 
bakterii, grzybów, pleśni i roztoczy.
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TOTI 19 cm

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka energetyczna 
BIO FOAM

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
4 cmLateks

Pianka BIO FOAM 14 cm

Lateks

Czy wiesz że ...
Pianka BIO FOAM  zawiera 
olejki roślinne, które 
stanowią źródło naturalnej 
energii dla Twojego ciała.

BIOFOAM

Pianka energetyczna BIO FOAM zastosowana  
w materacu Toti sprawia, że jest on szczególnie 
polecany dla alergików. Wysoka zawartość olejków 
roślinnych, gładka i delikatna struktura sprawia, 
że jest wyjątkowo przyjemna w dotyku. Struktura 
komórek otwartych zapewnia doskonałą prze-
puszczalność powietrza. Warstwa lateksu wpływa 
na zdolność doskonałego dopasowania się matera- 
ca do kształtu ciała, zapewniając wysoki komfort 
snu.

VITERBO 14 cm

7 strefowa
profilowana 
pianka wysoko
-elastyczna HR 

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa

HRHR

Pianka poliuretanowa T25

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

7 strefowa pianka 
termoplastyczna VISCO

Profilowana pianka HR 2 cmHRHR

2 cm

Pianka poliuretanowa 9 cm

Profilowana pianka termoplastyczna VISCO

Doskonała kompozycja

POLYURETHANE
FOAM

Viterbo to materac wykonany z kompozycji wyso- 
kogatunkowych pianek. Zastosowana w górnej 
części pianka termoplastyczna z pamięcią kształtu 
reaguje na nacisk i temperaturę, idealnie odwzo-
rowując kształt ciała. Natomiast 7-strefowa pianka 
N2538 zwiększa sztywność, zapewnia odpowiednie 
dopasowanie do kształtu ciała oraz dobrą wenty- 
lację.
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VITO 23 cm

Profilowana 
trwale-elastyczna 
pianka AngelFoam

Materac piankowy

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Pianka AngelFoam 2 cm

4 cmLateks

Pianka BIO FOAM 14 cm

Pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

Pianka
energetyczna 
BIO FOAM

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Lateks

Pianka 
termoplastyczna VISCO

 Czy wiesz że ...
W piance AngelFoam 
znajdują się innowacyjne 
kapsułki żelowe - w postaci 
małych pereł, dzięki którym 
pianka doskonale absorbuje 
wilgoć.

Wkład z pianki trwale elastycznej AngelFoam  
w materacu Vito zapewnia optymalny przepływ po- 
wietrza oraz poczucie świeżości o każdej porze roku. 
Innowacyjne kapsułki żelowe w piance w postaci 
małych pereł doskonale absorbują wilgoć. Pianka 
energetyczna BIO FOAM cechuje się niezwykłą 
elastycznością oraz odpornością na odkształcenia. 
Wkład z pianki VISCO daje kręgosłupowi naturalną 
pozycję i oparcie.

MATERACE

POCKETOWE

Bardzo trwałe

7 stref twardości

Dobre podparcie
dla kręgosłupa

Doskonała
elastyczność

Twój komfort przez całą noc !
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ACTIVE
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa 

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Dostępne dwa warianty

Pianka termoplastyczna 
VISCO

Pocket NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

Wełna owcza

Budowa

Lateks

Kokos

Pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

Pianka poliuretanowa

2 cm

Pianka poliuretanowa

Wkład kokosowy

Włókno klimatyzujące

12 / 18 cm
Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

2 cm

2 cm

1 cm
Lateks

22 cm

28 cm

Zastosowane w materacu sprężyny kieszeniowe 
dzielą go na 7-stref. Dostosowują się do danego 
fragmentu ciała, gdyż każdy z nich potrzebuje innej 
siły podparcia. Lateks oraz pianka termoplastyczna 
idealnie podpierają kręgosłup, zapewniając zdrowy 
i komfortowy sen.

ACTIVE
z pocketem 12 cm

ACTIVE MAX
z pocketem 18 cm

ANGELO
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa T25

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?

Pocket NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

20 cm

Wkład kokosowyWełna owcza

Budowa
Pianka AngelFoam 2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy
1 cm

Wełna owcza

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Profilowana 
trwale-elastyczna 
pianka AngelFoam

Doskonała kompozycja

angelfoam

Wkład kieszeniowy wypełnia pianka poliureta-
nowa odporna na odkształcenia. Dodatkowo pły-
ta kokosowa usztywnia materac, a zastosowana  
pianka AngelFoam jest wysoce oddychająca oraz 
antyalergiczna-antybakteryjna.
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ARDEA
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa T25

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

20 cm

Budowa

Lateks

Kokos

Włókno klimatyzujące

2 cmPianka poliuretanowa

2 cmPianka poliuretanowa

Wkład kokosowy
1 cmWłókno klimatyzujące

12 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

2 cmLateks

 Czy wiesz że ...

W tym modelu zastosowano 
warstwę kokosu. Jest to 
surowiec naturalny, 
ekologiczny, pochodzący ze 
skorup orzecha kokosu.

Model Ardea posiada z jednej strony wkład 
kokosowy, który nadaje większej twardości oraz 
tworzy antyalergiczną powierzchnię. Druga strona 
materaca pokryta jest lateksem doskonale prze-
puszczającym powietrze.

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Co wyróżnia ten materac ?Dostępne  dwa warianty

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

25 cm

19 cm

Budowa

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 / 18 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska
Pocket NanoHARD

Lateks

BOLONIA Materac Pocketowy

2 cmLateksSprężyny kieszeniowe wzbogacone o warstwy 
pianki poliuretanowej nadają materacowi elas-
tyczności i dopasowują się do ułożenia ciała,  
a zastosowany lateks zwiększa wentylację dzięki 
czemu zapobiega poceniu się podczas snu.

BOLONIA
z pocketem 12 cm

BOLONIA MAX
z pocketem 18 cm
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ENNA
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa 

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pocket NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

25cm

Budowa

Pianka 
wysokoelastyczna HR 

HRHR

2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

18 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Pianka wysokoelastyczna HRHRHR

DAVOS
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pianka 
termoplastyczna 
VISCO

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

29 cm

Wełna owcza

Budowa

Pianka termoplastyczna VISCO 
8 cm

Lateks

Włókno klimatyzujące

2 cmPianka poliuretanowa

2 cmPianka poliuretanowa

Włókno klimatyzujące

12 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

4 cmLateks

Prezentowany materac zakończony jest z jednej stro-
ny warstwą pianki termoplastycznej VISCO, która 
pozwala kręgosłupowi obrać naturalną pozycję  
i oparcie podczas snu, z drugiej strony posiada 4 cm 
lateksu. Jego struktura niweluje problem nadmier-
nej potliwości podczas snu.

Wkład z 7-strefowych sprężyn kieszeniowych uzu-
pełniają z każdej strony warstwy pianki poliureta-
nowej mającej dużą odporność na odkształcenia. 
Ogromną zaletą pianki wysokoelastycznej HR umie- 
szczonej z jednej strony materaca jest doskonała 
wentylacja, która zapobiega rozwojowi pleśni  
i grzybów.
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FORLI
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

21 cm

Budowa
Profilowana pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

7 strefowa pianka 
termoplastyczna VISCO

Profilowana pianka 
wysokoelastyczna HR 

HRHR

Profilowana pianka HR 2 cmHRHR

POLYURETHANE
FOAM

W materacu Forli połączono wysokiej jakości su-
rowce - z jednej strony profilowaną piankę termo-
plastyczną, natomiast z drugiej strony profilowaną 
piankę wysokoelastyczną HR. Wewnątrz materaca 
znajdują się 7-strefowe sprężyny kieszeniowe.

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa 

Co wyróżnia ten materac ?Dostępne dwa warianty

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

24 cm

18 cm

Budowa

Kokos

Włókno klimatyzujące

FAMILYMaterac Pocketowy

Wkład kokosowy

2 cmPianka poliuretanowa

2 cmPianka poliuretanowa

1 cm
Włókno klimatyzujące

12 / 18 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Materac ze sprężynami kieszeniowymi to idealne 
rozwiązanie dla jednej lub dla dwóch osób. Zasto-
sowane w nim sprężyny o różnej twardości dzielą 
materac na 7 stref. Posiada warstwę kokosu, która 
zapewnia jednostronne usztywnienie materaca.

FAMILY
z pocketem 12 cm

FAMILY MAX
z pocketem 18 cm



str.45str.44

FORTE
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa 

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Dostępne dwa warianty

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

25 cm

19 cm

Wełna owcza

Budowa

Pianka poliuretanowa 2 cm

12/18 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy
2 cm

Wełna owcza

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

2x Kokos

Zastosowane w nim sprężyny o różnej twardości 
dzielą materac na 7 stref. To idealne rozwiąza-
nie dla jednej lub dwóch osób. Podwójny wkład 
kokosowy doskonale chroni przed rozwojem roz-
toczy i mikroorganizmów, poprawia wentylację, 
nadaje większą twardość.

FORTE
z pocketem 12 cm

FORTE MAX
z pocketem 18 cm

GENUA
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa T25

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

22 cm

Wełna owcza

Budowa
Pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy 1 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Lateks

Kokos

Pianka 
termoplastyczna 
VISCO

2 cmLateks

7-strefowy materac Genua to materac stworzony 
dla wymagających klientów. Dzięki zastosowaniu 
sprężyn kieszeniowych jest idealnym rozwiąza-
niem dla jednej jak i dla dwóch osób. Został wzbo-
gacony o warstwę lateksu, kokosu i pianki termo-
plastycznej, co gwarantuje idealne dopasowanie 
do Twojego ciała.
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GINASO
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

28 cm

22 cm

Budowa

Wkład kokosowy

Kokos
7 strefowa pianka 
termoplastyczna  VISCO

Profilowana pianka termoplastyczna VISCO 

2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12/18 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska
Pocket NanoHARD

Profilowana pianka HR

1 cm

2 cm

HRHR

Dostępne dwa warianty

Profilowana pianka 
wysokoelastyczna HR 

HRHR

Wykorzystanie pianki termoplastycznej pomaga 
kręgosłupowi zachować naturalną pozycję podczas 
snu. Doskonałą wentylacją charakteryzuje się pian- 
ka wysokoelastyczna, która uniemożliwia rozwój 
pleśni i grzybów. 

GINASO
z pocketem 12 cm

GINASO MAX
z pocketem 18 cm

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Co wyróżnia ten materac ?Dostępne dwa warianty

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

26 cm

20 cm

Budowa

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 / 18 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy
1 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska
Pocket NanoHARD

KokosWłókno klimatyzujące

Pianka 
wysokoelastyczna HR 

HRHR

LAVAL Materac Pocketowy

2 cmPianka wysokoelastyczna HRHRHR

Włókno klimatyzujące

Laval to dwustronny materac kieszeniowy.  
Z jednej strony użytkowej znajduje się wysokiej 
jakości pianka wysokoelastyczna HR zbudowa-
na z milionów pęcherzyków. Zapewnia ona ide-
alne dopasowanie materaca do kształtu ciała  
i gwarantuje wysoki komfort snu, pozostając 
przy tym niezwykle lekką. W tym modelu zasto-
sowano również wkład kokosowy. Jest to suro- 
wiec naturalny, ekologiczny, odporny na wilgoć  
i odkształcenia.

LAVAL
z pocketem 12 cm

LAVAL MAX
z pocketem 18 cm
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MERANO
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa 

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

19 cm

Wełna owcza

Wełna owcza

Budowa

1 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy 1 cm
Wełna owcza

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska
Pocket NanoHARD

Wkład kokosowy
Wełna owcza

Kokos

Kokos

NASZE MATERACE

Posiadają dwa
OBSZARY UŻYTKOWE

SĄ DWUSTRONNE
Materac Merano to połączenie 7-strefowych sprę- 
żyn kieszeniowych o różnej twardości, obustron-
nego wkładu kokosowego, pianki poliuretanowej 
oraz wełny owczej. Wełna zapewnia utrzymanie 
stałej temperatury ciała, umożliwiając jednocześnie 
oddychanie naszej skórze. Wchłania i oddaje pot, 
przy tym nie blokując cyrkulacji powietrza. Materac 
posiada wysokiej jakości pikowany, hypoalergiczny 
pokrowiec.

MODENA
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

22 cm

Budowa

Kokos

Pianka 
wysokoelastyczna HR 

HRHR

Wkład kokosowy

4 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Pianka wysokoelastyczna HR

1 cm

HRHR

W tym modelu kokos pokryty został warstwą 
wysokoelastycznej pianki HR. Stanowi ona miękkie 
i niezwykle elastyczne wypełnienie, zachowując 
przy tym zdrowotne walory włókien kokosu. Posia- 
da gęstość o wiele większą niż tradycyjne pianki 
poliuretanowe. Dwa razy szybciej odzyskuje swój 
pierwotny kształt, co oznacza, że dużo szybciej 
reaguje na każdą zmianę pozycji ciała.
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NARNI
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pianka 
termoplastyczna VISCO

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

23 cm

Budowa
Pianka termoplastyczna VISCO 

Lateks

Kokos

Kokos

2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska
Pocket NanoHARD

2 cmLateks
1 cm

Wkład kokosowy 1 cm

Wkład kokosowy

Materac Narni to materac o twardości H4.  
Z jednej strony zastosowano piankę termo-
plastyczną VISCO, która pod wpływem tem-
peratury dopasowuje się do kształtu ciała. 
Daje kręgosłupowi naturalną pozycję i oparcie.  
Z drugiej strony jest zastosowany wkład z lateksu, 
który charakteryzuje się wysoką elastycznością 
i doskonałą przepuszczalnością powietrza. Nie  
odkształca się trwale i zachowuje swoją pierwotną 
formę.

PALERMO
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

19 cm

Budowa

Pianka 
wysokoelastyczna HR 

HRHR

2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Pianka wysokoelastyczna HRHRHR

Stworzony dla osób, które cenią zdrowy i kom-
fortowy wypoczynek. W tym modelu zastosowa-
no piankę wysokoelastyczną HR, która stanowi 
niezwykle elastyczne i miękkie podłoże w matera-
cu. Wkład ze sprężyn kieszeniowych zapewni ide-
alne ułożenie kręgosłupa podczas snu.
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PAOLA
Pikowany pokrowiec 
3D Silver Perfect PROTECT

Pianka 
poliuretanowa

Materac Pocketowy

Pianka 
termoplastyczna VISCO

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

32 cm

Budowa
Pianka termoplastyczna VISCO 4 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

18 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

4 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Wkład kokosowy 1 cm

Kokos

Lateks

Lateks

Co wyróżnia ten materac ?

Pokrowiec 

3D Silver Perfect-
PROTECT
z boczną siatką 3D 
gwarantuje lepszą cyrkulację 
powietrza wewnątrz materaca.

Paola to materac kieszeniowy stworzony dla naj-
bardziej wymagających Klientów. 4 cm warstwa 
lateksu idealnie dopasowuje się do danej partii 
ciała, dając idealne podparcie. Ponadto posiada 
on silne właściwości antybakteryjnie, jest również 
odporny na pleśń i roztocza. W części użytkowej 
materaca zastosowano 4 cm piankę VISCO z funkcją 
pamięci ciała. Idealna dla osób z bólami kręgosłu-
pa.

REGGIO

Pianka 
poliuretanowa

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pianka 
termoplastyczna VISCO

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

26 cm

KokosWełna owcza

Budowa
Pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

18 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy
1 cm

Wełna owcza

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka termoplastyczna VISCO zastosowana w ma-
teracu Reggio daje kręgosłupowi naturalną pozyc-
ję i oparcie. Reaguje na siłę i temperaturę nacisku, 
dopasowuje się do kształtu ciała osoby, która się na 
niej położy. Stan ten utrwala się przez kilka sekund, 
w efekcie każda komórka ciała jest podparta  
z identyczną siłą. Dodatkowo wkład kokosowy po-
prawia cyrkulację powietrza wewnątrz materaca  
i wzmacnia go.
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Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa 

Co wyróżnia ten materac ?Dostępne dwa warianty

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

23 cm

17 cm

Budowa
Pianka poliuretanowa 2 cm

12 / 18 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

TREVISO Materac Pocketowy

Model Treviso to materac dwustronny. Dzięki swej 
elastyczności oraz poszczególnym strefom twardo- 
ści, zapewnia odpowiednie podparcie całego ciała. 
Warstwa pianki poliuretanowej otacza materac  
z każdej ze stron.

TREVISO
z pocketem 12 cm

TREVISO MAX
z pocketem 18 cm

TORINO
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

18 cm

Wełna owcza

Budowa

Kokos

Czy wiesz że ...
Każda sprężyna pocketowa 
jest  w osobnej otulinie 
z wyjątkowo elastycznego 
materiału. Materac zawiera 
w sumie ponad 289 sprężyn 
/m2 wykonanych w technologi 
podwójnego hartowania, co 
zwiększa jego żywotność nawet do 
30 lat.

Wełna owcza

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska
Pocket NanoHARD

Wkład kokosowy
1 cmW materacu Torino zastosowano matę kokosową, 

która usztywnia jego powierzchnię. Jest to suro- 
wiec w 100% ekologiczny, pochodzący ze skorup 
orzecha kokosowego. Zapewnia odporność na wil-
goć i odkształcenia. Dodatkowo wkład ten otoczo-
no naturalną wełną owczą, która zapewnia utrzy-
manie stałej temperatury ciała. Ociepla, wchłania, 
a następnie oddaje pot, umożliwiając oddychanie 
naszej skórze.
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Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Co wyróżnia ten materac ?Dostępne dwa warianty

Pianka 
termoplastyczna 
VISCO

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

25 cm

19 cm

Budowa

Pianka termoplastyczna VISCO 
2 cm

Włókno klimatyzujące

VERO Materac Pocketowy

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 / 18 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Włókno klimatyzujące

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Co wyróżnia ten materac ?Dostępne dwa warianty

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

26 cm

20 cm

Wełna owcza

Budowa
2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 / 18 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy
1 cm

Wełna owcza

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Kokos

Profilowana pianka 
wysokoelastyczna HR 

HRHR

VASTO Materac Pocketowy

Profilowana pianka  HRHRHR

W materacu Vero połączono istotne surowce: 
7-strefowe sprężyny kieszeniowe, wysokiej jakości 
piankę poliuretanową oraz piankę termoplastyczną, 
która jest podatna na nacisk i temperaturę przez co 
idealnie dopasowuje się do kształtu ciała.

VERO
z pocketem 12 cm

VERO MAX
z pocketem 18 cm

Materac Vasto powstał z połączenia sześciu warstw 
o doskonałych właściwościach. Posiada dwie stro- 
ny użytkowe o różnych stopniach twardości, z jed-
nej strony H3 (średnia), a z drugiej H4 (twarda). 
Dzięki temu można dostosować materac do ocze-
kiwań użytkownika.

VASTO
z pocketem 12 cm

VASTO MAX
z pocketem 18 cm
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VINCI
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

21cm

Budowa

Profilowana 
trwale-elastyczna 
pianka AngelFoam

Profilowana pianka 
wysokoelastyczna HR 

HRHR

Co wyróżnia ten materac ? Budowa
Pianka AngelFoam 2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Doskonała kompozycja

Profilowana pianka HRHRHR

angelfoam

W materacu Vinci zastosowano elastyczną piankę 
AngelFoam. Charakteryzuje się ona wysoką gęs- 
tością, posiada także cechy sprzyjające delikatnemu 
odciążeniu ciała. Znajdują się w niej innowacyjne 
kapsułki żelowe - w postaci małych pereł, dzięki 
którym pianka doskonale absorbuje wilgoć.

VIGO
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pianka 
termoplastyczna 
VISCO

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

22cm

Wełna owcza

Budowa
Pianka termoplastyczna VISCO 4 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy
1 cm

Wełna owcza

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Kokos

W modelu Vigo zastosowano piankę termoplasty-
czną, która reaguje na nacisk i temperaturę. Ide-
alnie odwzorowuje kształt ciała, pozwala przybrać 
kręgosłupowi naturalną pozycję podczas snu. Zapo-
biega odleżynom. Najwyższa jakość dla najbardziej 
wymagających Klientów.
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VITORIA
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa 

Materac Pocketowy

Co wyróżnia ten materac ?

Pocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

24 cm

18 cm

Budowa
Pianka poliuretanowa 2 cm

12/18 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy 1 cm

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Kokos

MATERACE
MULTIPOCKETOWE

Idealne dopasowanie

7 stref twardości

Dobre podparcie
dla kręgosłupa

Idealne dla jednej lub
dwóch osób

Vitoria -

 

VITORIA
z pocketem 12 cm

VITORIA MAX
z pocketem
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Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa 

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pianka 
termoplastyczna 
VISCO

Multipocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

19 cm

Budowa
Pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Multipocket NanoHARD

ATINA Materac Multipocketowy

7 strefowe sprężyny kieszeniowe multipocket (512 
sprężyn /m2, ) zastosowane w materacu Atina dzie- 
lą go na strefy, każda o odpowiednim podparciu dla 
danej części ciała. Sprężyny pracują niezależnie od 
siebie, dzięki czemu dwie osoby śpiące obok siebie 
nie odczuwają dyskomfortu. Pianka VISCO posiada 
strukturę, która reaguje na temperaturę i siłę nacis-
ku oraz dopasowuje się do kształtu sylwetki.

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka 
poliuretanowa

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pianka 
termoplastyczna 
VISCO

Multipocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

25 cm

Lateks

COMFORT Materac Multipocketowy

Budowa
Pianka termoplastyczna VISCO 4 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Multipocket NanoHARD

4 cmLateks

Materac multipocketowy Comfort to produkt  
stworzony dla najbardziej wymagających Klientów. 
Podwójnie hartowany drut, z którego zostały 
zbudowane sprężyny został wykonany w tech-
nologii NanoHARD. W sumie ponad 512 sprężyn  
/m2, każda w osobnej otulinie z elastycznego mate-
riału, zwiększają żywotność do ponad 30 lat. Wkład 
z lateksu poprawia komfort spania, optymalnie do-
pasowując się do kształtu ciała.
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Pikowany pokrowiec 
3D Silver Perfect PROTECT

Pianka 
poliuretanowa

Co wyróżnia ten materac ?

Pianka 
termoplastyczna 
VISCO

Multipocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

25 cm

Budowa
Pianka termoplastyczna VISCO 4 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Multipocket NanoHARD

Lateks

COMFORT 3D Materac 
Multipocketowy

4 cmLateks

Pokrowiec 

3D Silver Perfect-
PROTECT
z boczną siatką 3D 
gwarantuje lepszą cyrkulację 
powietrza wewnątrz materaca.

Ten model wyróżnia wyjątkowy pokrowiec 3D 
Silver Perfect Protect. Zapewnia on wysoki po- 
ziom higieny, przewiewność i świeżość. Dosko-
nale przepuszcza powietrze. Unikatowa, boczna 
siatka 3D pozwala na lepszą cyrkulację po- 
wietrza wewnątrz materaca, co czyni go jeszcze 
bardziej komfortowym. Rdzeń materaca stano-
wi Multipocket zawierający ponad 512 sprężyn  
/m2, każda w osobnej otulinie z elastycznego ma-
teriału.

Pianka 
poliuretanowa

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Multipocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

20 cm

Kokos
Wełna owcza

Budowa
2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy
1 cm

Wełna owcza

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Multipocket NanoHARD

FORGIA Materac Multipocketowy

Lateks
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

LateksMaterac Forgia zawiera w 100% naturalny wkład 
kokosowy, posiadający właściwości antyalergiczne, 
odporność na wilgoć i odkształcenia. Zapewnia 
odpowiednią wentylację oraz zwiększa wytrzy-
małość materaca. Wkład ten otula warstwa natural-
nej wełny owczej, zapewnia ona utrzymanie stałej 
temperatury ciała, wchłania, a następnie oddaje 
wilgoć. Dodatkowo materac posiada lateks, a jego 
podstawę stanowi Multipocket zawierający ponad 
512 sprężyn /m2.
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Pianka 
poliuretanowa

Co wyróżnia ten materac ?Twardość H5
MATERAC BARDZO TWARDY

Multipocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

19 cm

Wełna owcza

Budowa

Pianka poliuretanowa 2 cm

2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy x2

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Multipocket NanoHARD

Wełna owcza

2x kokos

GRADO Materac Multipocketowy

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

W tym modelu zastosowano podwójny wkład 
kokosowy. Poprawia on cyrkulację powietrza 
wewnątrz materaca, dzięki czemu zapobiega nad-
miernemu poceniu się. Sprężyny multipocketowe 
- ponad 512 sprężyn /m2, zostały wykonane w tech-
nologii podwójnego hartowania, co zwiększa ich ży-
wotność nawet do 30 lat. Dodatkowe wypełnienie 
materaca stanowi pianka poliuretanowa. Charak-
teryzuje ją duża odporność na odkształcenia oraz 
wgniecenia.

IVREA
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa T25

Materac Multipocketowy

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Pianka termoplastyczna 
VISCO

Multipocket NanoHARD

Przekładka tapicerska

22 cm

Wkład kokosowy
Wełna owcza

Budowa
Pianka termoplastyczna VISCO 4 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy 1 cm
Wełna owcza

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Multipocket NanoHARD

Materac multipocketowy (ponad 512 sprężyn /m2) 
Ivrea posiada 4cm wkład z pianki termoplastycznej 
VISCO z funkcją pamięci ciała. Dzięki specjalnej 
strukturze reaguje na temperaturę i siłę nacisku, 
oddaje kształt sylwetki osoby, która się na niej 
położy. Z drugiej strony zastosowano trwały wkład 
kokosowy, posiadający właściwości antygrzybiczne. 
Jest on szczególnie polecany klientom preferującym 
twardsze materace.
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Pianka 
poliuretanowa

Co wyróżnia ten materac ?

Multipocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

17 cm

Budowa
Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Multipocket NanoHARD

POTENZA
Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Materac Multipocketowy

 Czy wiesz że ...
Każda sprężyna pocketowa 
jest  w osobnej otulinie 
z wyjątkowo elastycznego 
materiału. Materac zawiera 
w sumie ponad 512 sprężyn 
/m2 wykonanych w technologi 
podwójnego hartowania, co 
zwiększa jego żywotność nawet 
do 30 lat.

Pianka 
poliuretanowa

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Multipocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

18 cm

Wełna owcza

Budowa

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

1 cmWełna owcza

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Multipocket NanoHARD

Wkład kokosowy

Kokos

MONTALTOHard
Materac 
Multipocketowy

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Multipocketowy materac Montalto składa się  
z ponad 512 sprężyn /m2. Z jednej strony posiada 
wkład koksowy o właściwościach antygrzybicz- 
nych. Otula go warstwa naturalnej wełny owczej 
pomagająca w utrzymaniu stałej temperatury 
ciała. Z drugiej strony zastosowano pianką poli-
uretanową T25 o zwiększonej gęstości, odporną 
na odkształcenia, gwarantującą komfort spania. 
Pikowany pokrowiec Premium zapewnia świeżość  
i najwyższy poziom higieny.

Potenza to materac twardy. Posiada sprężyny 
kieszeniowe typu multipocket, które dzielą go na 7 
stref twardości. Pracują one niezależnie od siebie, 
dzięki czemu dwie śpiące osoby nie odczuwają dys-
komfortu z powodu wzajemnych ruchów. Świeżość 
i najwyższy poziom higieny zapewnia wysokiej ja-
kości pokrowiec.
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Pianka 
poliuretanowa 

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Multipocket 
NanoHARD

Przekładka 
tapicerska

19 cm

Budowa
2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Multipocket NanoHARD

RIMINI Materac Multipocketowy

LateksPikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

LateksWarstwa lateksu zastosowana w materacu Rimi-
ni poprawia komfort spania, optymalnie dosto-
sowując się do kształtu ciała. Specjalne kanaliki 
zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza, 
co daje uczucie delikatnego chłodu. Pianka poli-
uretanowa zapewnia amortyzację sylwetki, 
posiada przewiewną strukturę, jest odporna 
na odkształcenia. Wnętrze materaca wypełnia 
Multipocket skadający się z ponad 512 sprężyn  
/m2.

MATERACE
MICROPOCKETOWE

NOWOŚĆ 
ROKU   2018

Aż 1050 sprężyn na m²

Jeszcze bardziej
komfortowy sen
Optymalne podparcie 
w każdej pozycji spania

Odrobina luksusu w Twojej sypialni
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Co wyróżnia ten materac ?

Micropocket 
NanoHARD

21 cm

Budowa

AMBRA Materac Micropocketowy

Cool Gel VISCO

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Profilowana 
trwale-elastyczna 
pianka AngelFoam

Lateks
Ocean Blue GEL

Micropocket NanoHARD 12 cm

2 cm

3 cm

1 cm

Pianka termoplastyczna VISCO

Cool Gel VISCO

Pianka AngelFoam 2 cm

Lateks Ocean Blue GEL
TYLKO W TYM
MODELU!
Cool Gel VISCO- warstwa 
chłodzącego żelu, 
odprowadza  ciepło i daje 
uczucie przyjemnego chłodu.

CoolGelCoolGelVISCOVISCO

Jedyny model z naszej oferty posiadający chłodzącą 
warstwę żelu CoolGel VISCO, która powoduje, że 
materac pozostaje chłodniejszy do 6 razy dłużej. 
Do datkowo doskonałą wentylację zapewnia Lateks 
Ocean Blue Gel oraz pianka AngelFoam. Idealne 
dopasowanie do Twojego ciała zapenia warstwa 
pianki termoplastycznej VISCO oraz rdzeń Micropo-
cketowy, na który składa się aż 1050 sprężyn na m², 
dzieląc materac na 7 stref twardości.

Co wyróżnia ten materac ?

Pianka 
termoplastyczna 
VISCO

Micropocket 
NanoHARD

20 cm

Budowa

TASSO Materac Micropocketowy

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Lateks
Ocean Blue GEL

Micropocket NanoHARD 12 cm

3 cm

4 cmPianka termoplastyczna VISCO

Lateks Ocean Blue GEL

CZY WIESZ ŻE...
Micropocket dzieli materac 
na 7 stref.  Posiada w sumie 
ponad 1050 sprężyn na m², 
średnica każdej sprężyny to 
zaledwie 25 mm.

MicropocketMicropocket

W materacu Tasso zastosowano formatkę wyko-
naną z niezależnych sprężyn micropocketowych. 
Gwarantuje ona wyjątkową odporność na odkształ- 
cenia, trwałość oraz wygodę. Wkład z pianki termo-
plastycznej posiada funkcję pamięci ciała . Z drugiej 
strony wkład kokosowy zapewnia odporność na wil-
goć oraz prawidłową cyrkulację powietrza.
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Co wyróżnia ten materac ?

Pianka 
termoplastyczna 
VISCO

Micropocket 
NanoHARD

18 cm

Budowa

Kokos

NOLA Materac Micropocketowy

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Micropocket

Micropocket NanoHARD 12 cm

4 cmPianka termoplastyczna VISCO

1 cm
Włókno klimatyzujące

Wkład kokosowy

Doskonała kompozycja

Zastosowanie formatki z 1050 niezależnych sprężyn 
micropocketowych na m² to największa zaleta mate- 
raca Nola. Dzięki niej jest odporny na odkształcenia 
oraz posiada wysoką elastyczność punktową. Z jed-
nej strony zastosowano wkład z pianki VISCO, który 
zapewnia odpowiednią termoregulację podczas 
snu, dopasowuje się do kształtu ciała, a specjalne 
kanaliki usprawniają cyrkulację powietrza.

MATERACE

BONELLOWE

Atrakcyjna cena

Prawidłowe
podparcie ciała
Trwałość

Dobra wentylacja

Wysoka jakość i ekonomia
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Pianka 
poliuretanowa T25

Pianka 
poliuretanowa

Co wyróżnia ten materac ?

Sprężyny 
bonellowe

Przekładka 
tapicerska

15 cm

Budowa
Pianka poliuretanowa 2 cm

10 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Sprężyny bonellowe

PESARO Materac Bonellowy

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Materac składa się z około 130 
wysokiej jakości sprężyn 
bonellowych/m2. 
Charakteryzują one się dużą 
elastycznością, dzięki czemu 
materac nadaje się dla osób 
w szerokim przedziale 
wagowym.

Budowa materaca Pesaro opiera się na wkładzie  
z wytrzymałych sprężyn bonellowych, które sta-
wiają opór wprost proporcjonalny do siły na nie 
oddziałującej. Po bokach, z góry i u dołu materaca 
umieszczona jest sprężysta pianka poliuretanowa.

Pianka 
poliuretanowa

Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

Sprężyny 
bonellowe

Przekładka 
tapicerska

16 cm

Budowa

Kokos

Włókno klimatyzujące

SIENA Materac Bonelowy

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa 2 cm

10 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Sprężyny bonellowe

Wkład kokosowy
1 cm

Włókno klimatyzujące

The highest Quality

Budowa materaca Siena opiera się na wkładzie  
z wytrzymałych sprężyn bonellowych. Dodatko- 
wym jego atutem jest wkład kokosowy umiesz- 
czony po jednej stronie. Doskonale chroni przed 
rozwojem roztoczy i mikroorganizmów oraz zapo-
biega odkształceniom materaca.
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MATERACE

LATEKSOWE

Wysokiej jakości
składniki naturalne

Polecane dla
alergików
Idealna cyrkulacja
powietrza
Nowe technologie
dostępne TYLKO
U NAS

Moc płynąca z natury

Co wyróżnia ten materac ?Dostępne dwa warianty

21 cm

13 cm

Kokos

GROSSETO Materac Lateksowy

Lateks

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Budowa

Lateks

Wełna owcza 1 cm

10/18 cm

1 cm
Wkład kokosowy

Wkład kokosowy

Wełna owcza

Wełna owcza

Bazę tego modelu stanowi niezwykle lekka i przy-
jemna warstwa lateksu. Dodatkowo została oto-
czona  wkładem kokosowym, który jest w 100% 
ekologiczny. Naturalne włókna, połączone ze sobą 
w procesie produkcyjnym tworzą usztywnioną, 
przewiewną płytę, która wzmacnia materac. Jest 
ona doskonałą barierą dla grzybów i roztoczy. Do-
datkowo materac Grosseto posiada wełnę owczą, 
która ociepla oraz zapewnia utrzymanie stałej tem-
peratury ciała, a także absorbuje wilgoć. 

GROSSETO
z lateksem 10 cm
3 strefy twardości

GROSSETO MAX
z lateksem 18 cm
7 stref twardości
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27 cm

Kokos

Kokos

Lateks

Lateks
Clima Wave

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Lateks Clima 
Convoluted rolls

Co wyróżnia ten materac ?Dostępne dwa warianty Budowa

Lateks

3 cm

10/18 cm

1 cm

Lateks Clima Convoluted rolls

3 cm

Wkład kokosowy

1 cmWkład kokosowy

19 cm

GIOVANI Materac Lateksowy

Lateks Clima Wave

Materac Giovanni posiada 10 lub 18 cm warstwę 
perforowanego lateksu. Jego struktura umożliwia 
swobodną cyrkulację powietrza, która zapobiega 
poceniu się w czasie snu. Ponadto jest to produkt 
bardzo higieniczny. Posiada szerokie spektrum 
właściwości antyalergicznych, a to za sprawą ogra- 
niczonego rozwoju pleśni, roztoczy i grzybów. Do-
datkowo wkład kokosowy podnosi komfort snu 
oraz zwiększa wytrzymałość materaca.

Co wyróżnia ten materac ?

19 cm

Budowa

ALCAMO Materac Lateksowy

7 - strefowy
lateks

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

18 cmLateks100%
LATEKSU

Ogromną zaletą materaca Alcamo jest to, że zos-
tał on w całości wykonany z pianki lateksowej  
o 7 zróżnicowanych strefach twardości. Materiał 
ten ma właściwości elastyczne, co sprawia, iż pod 
naciskiem znacznie dokładniej dopasowuje się do 
kształtu ciała, dając komfort i wygodę jego użyt-
kowania. Lateks zapobiega także gromadzeniu się 
alergenów, takich jak kurz czy roztocza.

GIOVANI
z lateksem 10 cm
3 strefy twardości

GIOVANI MAX
z lateksem 18 cm
7 stref twardości
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Co wyróżnia ten materac ?

20 cm

12 cm

TORO Materac Lateksowy

Lateks

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

10/18 cmLateks

Budowa

Kokos

Wkład kokosowy
1 cm

Wełna owcza

Wełna owcza

Dostępne dwa warianty

Pianka 
termoplastyczna 
VISCO

29 cm

21 cm

Kokos

Profilowana trwale-elastyczna 
pianka AngelFoam

MARCO Materac Lateksowy

Lateks

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

Lateks 
Ocean Blue GEL

Co wyróżnia ten materac ?Dostępne dwa warianty Budowa

Lateks

2 cm

10/18 cm

1 cmWkład kokosowy

4 cmPianka termoplastyczna VISCO

Pianka AngelFoam

3 cmLateks Ocean Blue GEL

Materac Marco posiada warstwę niezwykle de-
likatnej i lekkiej pianki AngelFoam. Charakteryzu-
je się wysoką gęstością i zmniejsza nacisk na cał-
kowitą powierzchnię. Skuteczna absorbcja wilgoci  
i optymalny przepływ powietrza gwarantują 
nie spotykany komfort spania. Naturalny wkład 
kokosowy jest odporny na wilgoć i odkształcenia. 
Poprawia cyrkulację powietrza wewnątrz matera-
ca, dzięki czemu zapobiega nadmiernemu poceniu 
się.

MARCO
z lateksem 10 cm
3 strefy twardości

TORO
z lateksem 10 cm
3 strefy twardości

MARCO MAX
z lateksem 18 cm
7 stref twardości

TORO MAX
z lateksem 18 cm
7 stref twardości

Wkład kokosowy w materacu Toro to surowiec 
w 100% ekologiczny, pochodzący ze skorup orzecha 
kokosowego. Naturalne włókna, połączone ze sobą 
w procesie produkcyjnym tworzą usztywnioną, 
przewiewną płytę, która wzmacnia materac. Jest 
ona doskonałą barierą dla grzybów i roztoczy. Na 
warstwę kokosu nałożono wełnę owczą, która ocie-
pla oraz zapewnia utrzymanie stałej temperatury 
ciała a także absorbuje wilgoć.
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Co wyróżnia ten materac ?Doskonała kompozycja

11 cmUDINE Materac Lateksowy

Lateks

Pikowany pokrowiec 
Premium Jersey 3D 

10 cmLateks

Budowa

AKCESORIA
DO MATERACY

Wysokiej klasy
poduszki

Materace 
nawierzchniowe
Ochraniacze
wodoodporne
Pokrowce
z ekskluzywnych
materiałów

Jeszcze większy komfort dla Ciebie

Materac Udine w całości został wykonany z latek-
su o różnych strefach twardości. Lateks posia-
da specjalne kanaliki transportujące powietrze  
z wnętrza materaca, zapewniając w ten sposób stałe 
oddychanie i wentylację materaca.
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Czym są materace 
nawierzchniowe?

MATERACE NAWIERZCHNIOWE

KOKOS LATEKS VISCO

Materac nawierzchniowy zamieni Twoją 
starą kanapę lub wysłużony materac 
w wygodne łóżko, zapewniając komfortowy 
i zdrowy sen na każdej powierzchni.

Możesz też łatwo zapewnić miejsce do 
spania nieoczekiwanym gościom - wystarczy 
rozwinąć matę na podłodze lub sofie. 
Miejsce będzie nie tylko wygodne, ale 
zapewni też ciału optymalne punkty 
podparcia. Wyśpisz się zdrowo i wygodnie! 
Materac nawierzchniowy jest lekki i łatwo 
można go zwinąć w rulon, dzięki czemu jest 
łatwy w transporcie. Nakładka będzie dobrze 
trzymać się na materacu, dzięki 4 gumkom 
wszytym na rogach.

Budowa

Dostępne grubości materaca: 1cm

Wkład kokosowy

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Budowa

Dostępne grubości materaca:  2cm, 4cm

Lateks

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Budowa

Dostępne grubości materaca:  2cm, 4cm, 8cm

Pianka Wysokoelastyczna VISCO

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa

Opis Budowa

OCHRANIACZE WODOODPORNE

STELAŻ TWIN Flex

• Warstwa pochłaniająca.
• Warstwa nieprzemakalna.
• Obszyte boczne krawędzie zabezpieczają przed pruciem.
• Gumki mocujące pasujące do każdej grubości materaca, zapobiegają jego 
przesuwaniu się w trakcie snu.
• 100% Poliester gatunek I.

ROYAL CLASSIC

Czystość materaca to bardzo istotna kwestia. Higiena otoczenia w jakim śpimy ma bardzo 
wielki wpływ na stan naszego zdrowia, zwłaszcza jeśli cierpimy na różnego rodzaju alergie. 
Należy więc o nią w odpowiedni sposób zadbać.
Te zadanie spełnia nasz ochraniacz na materac. Posiada on wytrzymałe gumki na rogach 
materaca. Dzięki nim ochraniacz nie będzie się przemieszczał na powierzchni materaca. 
Ochraniacz bardzo łatwo się zakłada i użytkuje.

Stelaż TWIN Flex na ramie ze sklejki o szerokości 5 cm, wysokość stelaża wynosi około 5 cm.

Na ramie osadzone są w podwójnych gumowych kieszeniach listwy sprężynujące ze sklejki 
z drzew liściastych o szerokości 38 mm. Odstęp między listwami wynosi około 3 cm, tym samym 
stelaż nadaje się do każdego typu materaca.

Dodatkowo zastosowana została regulacja – amortyzacja w części lędźwiowej dla lepszego 
komfortu. Umożliwia ona dostosowanie twardości stelaża według indywidualnych potrzeb.

Specyfikacja:

• Wykonany z 28 szerokich listew sprężynujących o szerokości 38 mm.
• Odstępy między listwami wynoszą około 3 cm.
• Podwójne gumowe uchwyty wykonane z tworzywa 
odpornego na pękanie i odkształcanie.
• Stabilna konstrukcja ramy.
• Rama skręcana śrubami.
• Dodatkowa regulacja w części lędźwiowej.
• Samodzielny montaż.
• Estetyczne wykończenie.
• Maksymalne obciążenie do 120 kg.

GRAMATURA MATERIAŁU:
170 gr/cm² (±10)

GRAMATURA MATERIAŁU:
105 gr/cm²  (±%5)
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PODUSZKI

Budowa

Lateks

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Comodo Poppi Italia

Rozmiar : 62x42cm  |  Wysokość: 10x8x12cm

Budowa

Pianka termoplastyczna VISCO

Pianka termoplastyczna VISCO

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Fiore Alta PerfectFiore

Rozmiar : 50x60x8 cm  

Budowa

Pianka termoplastyczna VISCO

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Rozmiar : 50x60x12 cm  Rozmiar : 45x75x12 cm

Budowa

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Flora Flora Light Flora
profilowana

Rozmiar : 50x33x11 cm

Budowa

Lateks

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Rozmiar : 67x42cm  |  Wysokość: 10x8x12cm

Budowa

Lateks

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Rozmiar : 62x42cm  |  Wysokość: 10x8x12cm

Budowa

Pianka poliuretanowa

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Rozmiar : 50x33x11 cm

Budowa

Pianka poliuretanowa

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka termoplastyczna VISCO

Budowa

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Rozmiar : 50x33x11 cm

POKROWCE
ALOEVERA BONES 3D

AloeVera Bones 3D to materiał w 100% 
wykonany z poliestru, dodatkowo - nasączony 
ekstraktem z aloesu. Dzięki temu jest delikatny 
dla skóry, zapewniając przy tym ochronę przed 
rozwojem roztoczy. Posiada również 
właściwości antybakteryjne. 

HEALTH ALOEVERA
Pokrowiec pikowany Health AloeVera ma 
właściwości antyalergiczne oraz antybaktery-
jne. Wykonany jest z naturalnego i specjali- 
stycznego włókna. Dodatkowo nasączony jest 
ekstraktem z liści aloesu, które wspomagają 
krążenie krwi i są delikatne dla skóry. Chroni 
przed rozwojem roztoczy. A dzięki swoim 
właściwościom termicznym, przepuszcza 
doskonale powietrze. 

SILVER CARE
Pokrowiec pikowany SilverCare jak sama 
nazwa wskazuje ma wplecioną nić srebra - 
dzięki temu wykazuje większą absorbcję 
wilgoci.  Dodatkowo wplecenie srebrnej nici, 
oprócz walorów estetycznych, wykazuje 
właściwości antystatyczne (rozładowuje 
ładunki elektrostatyczne). Jony srebra mają 
również działanie antybakteryjne - zabijają 
roztocza.

CASHMERE PRESTIGE
Pokrowiec Cashmere Prestige uszyty 
z najlepszego gatunku wełny,  pozyskanej 
z kóz kaszmirskich. Cechuje go duża trwałość 
i lekkość, jest materiałem bardzo elastycznym 
i delikatnym w dotyku. Ma duże właściwości 
utrzymywania ciepła, dzięki czemu zapewnia 
wysoki komfort snu.

BAMBOO
Pokrowiec Bamboo posiada wiele dodatko- 
wych atutów dzięki wplecionym włóknom 
bambusa. Nadają one tkaninie właściwości 
antybakteryjne oraz termoregulacyjne - 
reagują na temperaturę ciała.  Jest bardzo 
trwały i delikatny w dotyku. Pokrowiec 
wyposażono w zamek błyskawiczny, dzięki 
czemu możemy go łatwo ściągnąć i wyprać 
w pralce.

EUCALYPTUS TENCEL
Materiał pokrowca Eucalyptus Tencel 
zapewnia świetną wentylację, ma właściwości 
chłodzące, absorbuje wilgoć dzięki mikro- 
kanalikom. Posiada właściwości antybakteryj- 
ne, oraz pozwala na bardzo dobrą cyrkulację 
powietrza. Pokrowiec wyposażony jest w za- 
mek błyskawiczny, dzięki czemu możemy go 
łatwo ściągnąć i wyprać.
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W trosce o

HOTMELT

przy produkcji stosujemy 
 

nie zawiera rozpuszczalników

DLACZEGO JĄ WYBRALIŚMY?

nie zawiera szkodliwych substancji
lotnych ani wody

jest w pełni ekologiczna

nie wydziela zapachu

100%
GWARANCJA

BEZ PIECZE Ń ST WA

100%
GWARANCJA

BEZ PIECZE Ń ST WA

technologię klejenia materacy

SPIS TREŚCI

Firma FDM specjalizuje się w produkcji i sprzedaży matera-
cy. Dzięki staraniom naszego zespołu, oferta, którą Państwu 
prezentujemy, jest stale urozmaicana o nowe modele mate- 
racy, stale pracujemy na nad nowymi technologiami, które 
sukcesywnie wdrażamy w najnowszych modelach produk-
tów. W naszej ofercie znajdą Państwo również szeroki wy-
bór pokrowców. Jednym z najważniejszych celów naszej 
firmy są starania, by produkty, które trafiają do Państwa 
domów, były najwyższej jakości przy zachowaniu atrakcyj- 
nych cen.

Każdego dnia pracujemy wraz z zespołem, by dopasować 
oferowane produkty do potrzeb naszych Klientów. Wnikli-
wie obserwujemy rynek materacy. Dzięki szerokiej ofercie 
proponowanych przez nas produktów, gwarantujemy, że 
każdy Klient dobierze materac, który w pełni będzie odpo-
wiadał jego potrzebom i sprosta stawianym wymaganiom.

Nasze materace wyróżniają się wysoką jakością materiałów 
wykorzystanych do ich produkcji oraz doskonałą techniką 
wykonania.

Nasza oferta obejmuje materace: piankowe, bonellowe, 
pocketowe, multipocketowe oraz lateksowe, których wkład 
urozmaicany jest w zależności od indywidualnych potrzeb 
Klienta.

Dbamy o Twój
zdrowy sen!

ADRIANO

TREVISO

ALBA

TORO kids

BABY CARE

UDINE kids

BABY CLASSIC

VASTO

BABY COCO

OCHRANIACZE

BABY NATURAL

PODUSZKI

BAMBINO

POKROWCE

BITONTO

CORATO

SORRENTO

TERAMO

TORINO

BRESSO
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str. 15

Materac piankowy

Materac pocketowy

Materac bonellowy

Materac lateksowy

Materac piankowy

Materac lateksowy

Materac piankowy

Materac pocketowy

Materac piankowy

Akcesoria

Materac bonellowy

Akcesoria

Materac bonellowy

Akcesoria

Materac piankowy

Materac piankowy

Materac piankowy

Materac piankowy

Materac pocketowy

Materac piankowy

  

  

   

   

       

  

  

  

   

    

   

   

   

   

    

     

ROVIGO

SIENA
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Materac piankowy

Materac bonellowy

   

       

BABY COMFORT str. 11
Materac piankowy     

BEST

SELLER BEST

SELLER

LUIGI

MAYA

MILANO

MILETO

MONZA

PADWA

PARMA

PIKOLO

IRIS

LUGO
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Materac piankowy

Materac pocketowy

Materac pocketowy

Materac piankowy

Materac piankowy

Materac piankowy

Materac piankowy

Materac piankowy

Materac bonellowy

Materac piankowy
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FAMILY kids str. 18
Materac pocketowy  
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MATERACE PIANKOWE

do każdego materaca z naszej oferty

odporny na zabrudzenia

Pokrowiec PREMIUM

wykonany z materiałów 
hipoalergicznych pierwszego gatunku

gwarantuje dobrą wentylację

odporny na rozciągnięcia
do prania w 30 °C

WYSOKIEJ KLASY POKROWIEC GRATIS

100%
WYKONANY Z

POLIESTRU I GATUNKU

100%
Możliwośc zakupienia innego pokrowca o dodatkowych właściwościach. 
Sprawdź naszą ofertę na stronie 43.

WYKONANY Z

POLIESTRU I gatUNKU

Pianka termoplastyczna VISCO

Włókno klimatyzujące

Pianka profilowana HR

Przekładka tapicerska

Wkład kokosowy

Naturalna łuska gryczana

Wełna owcza

Posiada funkcję pamięci ciała. 
Specjalna struktura tego surowca sprawia, 
iż reaguje on na temperaturę i siłę nacis-
ku. Warstwa ta przyjmuje dokładnie taki 
kształt, jaki posiada osoba, która się na 
niej położy. Stan ten pozostaje utrwalony 
przez kilkadziesiąt sekund.

Puszysta włóknina syn-
tetyczna, która kontynuuje trans-
portowanie powietrza oraz do-
datkowo ociepla materac.

Ociepla, zapewnia utrzymy-
wanie stałej temperatury ciała, jed-
nocześnie umożliwia oddychanie naszej 
skórze. 

Profilowana 7 strefowa pianka 
HR charakteryzuje się zwiększoną elasty-
cznością, która znacznie podnosi komfort 
użytkowania oraz wpływa na wydłużenie 
jej żywotności.

Zwiększa wytrzymałość ma- 
teraca, oddziela wkład sprężynowy 
od piankowego

Naturalne włókna kokosowe połą-
czone ze sobą w procesie produkcyjnym 
tworzą usztywnioną, przewiewną płytę, 
która wzmacnia materac oraz tworzy do-
skonałą barierą dla grzybów i roztoczy.

Zamknięta jest w przepikowanych, specjalnie 
dobranych strefach. Zapewnia odpowiednią cyrkulację 
powietrza i nie nagrzewa się, dzięki czemu zapobiega 
nadmiernemu poceniu.

Bazą materacy piankowych jest pianka poliuretanowa T25, o podwyższonej wytrzy-
małości. Jest bardzo lekka, precyzyjnie dopasowuje się do kształtu ciała. Pianka nie od- 
kształca się, co zapewnia większą żywotność materaca i komfort snu. Polecana dla dzieci 
już od pierwszych dni życia. W naszej ofercie posiadamy różnego rodzaju modele mate- 
racy piankowych, które w połączeniu z dodatkowymi surowcami posiadają właściwości 
prozdrowotne oraz szeroki wachlarz zalet.

Bazą materacy pocketowych jest formatka składająca się ze sprężyn wykonanych  
w technologii podwójnego hartowania. Zwiększa to ich żywotność nawet do 30 lat. Każda 
z nich znajduje się w oddzielnej kieszonce z materiału. Dzięki temu każda sprężyna pracu-
je niezależnie. Wkład pocketowy wytwarzany jest z drutu o różnych średnicach, dzięki 
czemu uzyskujemy różne stopnie twardości poszczególnych stref. Ich ułożenie jest dosto-
sowane do budowy anatomicznej ciała człowieka, co pozwala osiągnąć niezwykle wysoki 
komfort odpoczynku i snu. Nasze materace posiadają 7 stref twardości i charakteryzują 
się dużą elastycznością punktową. Polecane są dla starszych dzieci i młodzieży.

Każdy z naszych materacy bonellowych składa się z około 130 wysokiej jakości sprężyn/
m2 ustawionych szeregowo oraz połączonych ze sobą drutem spiralnym. Charakteryzują 
się one dużą elastycznością oraz zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz 
materaca. Modele posiadające sprężyny bonellowe nadają się dla osób w szerokim prze- 
dziale wagowym, dlatego doskonale sprawdzą się dla starszych dzieci oraz młodzieży. 

Bazą tego typu materacy jest wysokiej jakości pianka lateksowa wykonana z mieszanek 
kauczuku naturalnego i syntetycznego. Jest to materiał bardzo wytrzymały i świetnie 
dopasowuje się do anatomicznego kształtu ciała. Doskonale sprawdzi się dla alergików, 
gdyż nie gromadzi kurzu i roztoczy. Posiada porowatą i „oddychającą” powierzchnię co 
gwarantuje właściwy poziom higieny oraz doskonałą cyrkulację powietrza wewnątrz ma-
teraca.

MATERACE POCKETOWE

MATERACE BONELLOWE

MATERACE LATEKSOWE

OBJAŚNIENIE SYMBOLI
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

Wysokoelastyczna pianka HR

11 cmADRIANO Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Poliuretanowa 
PIANKA T25

7-strefowa
wysokoelastyczna pianka HR

7-strefowa
profilowana pianka HR

Profilowana 
PIANKA HR

7-strefowa 
PIANKA HR

Pro�lowana pianka HR 2 cm

Pianka poliuretanowa 

6 cm

2 cm

Model Adriano to kompozycja trzech pianek 
dobranych przez naszych specjalistów tak, aby 
zapewnić śpiącemu na nim dziecku jak naj-
wyższy komfort snu. Warstwy materaca łącząc 
się ze sobą zapewniają podparcie każdej strefie 
ciała dbając o prawidłowe podparcie kręgosłu-
pa. Dodatkowym atutem tego modelu jest dłu-
goterminowa trwałość.

Pikowany pokrowiec 
Premium 

13  cmMaterac Bonellowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Przekładka
tapicerska

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

ALBA

Sprężyny
bonellowe

Trwałe sprężyny
BONELLOWE

2 cm

10 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska
Sprężyny bonellowe

Profilowana pianka HR

7-strefowa
profilowana pianka HR

Profilowana 
PIANKA HR

Alba to materac, którego bazą jest wkład zawiera-
jący sprężyny bonellowe połączone jednostronnie 
z wysokiej jakości pianką profilowaną HR. Cechą 
tego modelu jest duża sprężystość podłoża oraz 
prawidłowe podparcie dla kręgosupa. Pianka HR 
potęguje wrażenie lekkości poprzez dopasowanie 
do kształtu ciała śpiącej na niej osoby.

Materac Piankowy Materac Bonellowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

Łuska
gryczana

Naturalna łuska gryczana 1 cm

Pianka poliuretanowa 7 cm

9 cmBABYCARE Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Naturalna
GRYKA

Poliuretanowa 
PIANKA T25

Materace Piankowe

Baby Care to model dedykowany dla najmłodszych 
już od pierwszych dni życia. Jego twardość została tak 
dobrana, aby zapewnić swobodną zmianę pozycji  
dzieciom już w wieku niemowlęcym. Zastosowana 
warstwa naturalnej łuski gryczanej ma właściwoś-
ci prozdrowotne, zapobiega odleżynom i wadom 
kręgosłupa oraz leczy już istniejące.  

GRYKA
Naturalna

Wybrane modele z naszej oferty posiadają wkład z naturalnej 
łuski gryczanej, zamkniętej w przepikowanych, specjalnie 
dobranych strefach. Posiada ona liczne właściwości prozdro-
wotne dlatego jest polecana dla dzieci już od pierwszych dni 
życia.

ZAWIERA TANINY
Taniny uniemożliwiają rozwój roztoczy i bakterii w materacu 
oraz na powierzchni skóry.

JEST BARDZO ELASTYCZNA
Dopasowuje się do kształtu ciała i nie zapada się pod jego 
ciężarem. Daje silne, stabilne oparcie dla głowy i kręgosłu-
pa, nie sprężynuje.

JEST ANTYALERGICZNA
Nie pochłania kurzu, nie wchłania wilgoci, zapobiega 
rozwojowi roztoczy i bakterii. Materac zawsze jest 
suchy, nie pleśnieje, nie atakują go pasożyty. Gryka 
zapewnia natomiast naturalną przepuszczalność 
powietrza, dzięki czemu wykorzystuje się ją 
w profilaktyce i leczeniu różnych schorzeń.

, bardzo elastyczna. Z tego powodu mater-
ac dopasowuje się do kształtu ciała i nie 
zapada się pod jego ciężarem. Daje silne, 
stabilne oparcie dla głowy i kręgosłupa, nie 
sprężynuje. Dzięki temu zmniejsza się 
napięci mięśni barku. Łagodzi bóle i zapo-
biega powstawaniu schorzeń.
>>> Jak wybrać WYGODNY MATERAC? 
Sprawdzone rady [KLIKNIJ!]

Przy spoczynku na materacu gryczanym 
nie doznajemy tzw. ucisków punktowych, 
co wspomaga leczenie żylaków, miażdżycy 
i innych chorób układu krążenia. Prze-
mieszczające się łuski gryki powodują 
delikatny masaż skóry wspomagający 
krążenie krwi. Zaletą łuski gryczanej jest też 
fakt, że nie wchłania wilgoci. Materac 
zawsze jest suchy, co jest szczególnie 
istotne dla osób ze schorzeniami reumatyc-
znymi, zwyrodnieniowymi i w stanach pou-
razowych.

Co więcej, materac gryczany – nawet jeśli 
leży na podłodze – jest w stanie zapewnić 
izolację od zimna. Natomiast wyciszający 
szelest łupinek łagodzi objawy stresu. Mat-
erac gryczany zalecany jest też osobom 
chrapiącym.

http://mowimyjak.se.pl/zdrowie/profilakty-
ka-i-leczenie/mater-
ac-z-gryki-jakie-ma-zalety,168_69531.html

Materac Piankowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

10 cmMaterac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Warstwa
lateksu

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Antyalergiczny
LATEKS

Poliuretanowa 
PIANKA T25

2 cm

Pianka poliuretanowa 7 cm

Lateks

BABYCLASSIC

Dla każdego dziecka zdrowy sen jest kluczowym 
czynnikiem wspierajcym prawidłowy rozwój, 
dlatego stworzyliśmy model Baby Classic, który 
może być użytkowany już przez najmłodszych.  
Oprócz wysokiej jakości pianki poliuretanowej 
T25 model ten posiada lateks, który gwarantu-
je doskonałą wentylację materaca oraz prawi- 
dłowe podparcie kręgosłupa. 

Pikowany pokrowiec 
Premium 

Pianka poliuretanowa 7 cm

Wkład kokosowy
1 cm

9 cmBABYCOCO Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Włókno
klimatyzujące

Budowa materacaO materacu

Wkład
kokosowy

Włókno klimatyzujące
Kokos jest to surowiec natural- 
ny, ekologiczny, pochodzący ze 
skorup orzecha kokosu. Posiada 
wiele właściwości prozdrowo-
tnych oraz dodatkowo usztywnia 
materac.

Baby Coco wykonany został z najwyższej jakości  
pianki poliuretanowe T25, która umożliwia właści-
we ułożenie ciała podczas snu i odpoczynku. Dodat-
kowo został wyposażony w matę kokosową, która 
utwardza materac nie pozbawiając go elastycznoś-
ci. Polecany dla dzieci i niemowląt już od pierwszych 
dni życia.

Materac Piankowy Materac Piankowy



str.11str.10

Pikowany pokrowiec 
Premium 

Łuska
gryczana

Naturalna łuska gryczana 1 cm

1 cm

Pianka poliuretanowa 7 cm

Wkład kokosowy

10 cmBABYCOMFORT Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Włókno 
klimatyzujące

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Naturalna
GRYKA

Ekologiczny
KOKOS

Poliuretanowa 
PIANKA T25

Wkład
kokosowy

Włókno klimatyzujące

Baby Comfort to model stworzony specjalnie 
dla najmłodszych. Jego bazę stanowi wysokoga-
tunkowa pianka poliuretanowa T25, wzbogaco-
na o matę kokosową oraz gryczaną. Połączenie 
tych warstw sprawia, że materac posiada właści-
wości prozdrowotne: zapewnia odpowiednie 
podparcie kręgosłupa, nie powoduje odleżyn, 
jest antybakteryjny.

Materac Piankowy
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Łuska
gryczanaPikowany pokrowiec 

Premium 

14  cmMaterac Bonellowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Przekładka
tapicerska

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Sprężyny
bonellowe

Poliuretanowa 
PIANKA T25

2 cm

10 cm

Pianka poliuretanowa

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Sprężyny bonellowe

Trwałe sprężyny
BONELLOWE

BABYNATURAL

Naturalna łuska gryczana 1 cm

Naturalna
GRYKA

W materacu Baby Natural, oprócz sprężyn z har-
towanego drutu, został zastosowany wkład gry-
czany. Dzięki temu ten model nadaje się dla osób 
mających problemy zdrowotne. Gryka posiada 
właściwości ortopedyczne, zapobiega powstawaniu 
wad kręgosłupa, a także leczy już istniejące.

Pikowany pokrowiec 
Premium  

15  cmMaterac Bonellowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Przekładka
tapicerska

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

BAMBINO

Sprężyny
bonellowe

Trwałe sprężyny
BONELLOWE

Poliuretanowa 
PIANKA T25

2 cm

10 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Sprężyny bonellowe

Profilowana pianka HR

7-strefowa
profilowana pianka HR

Profilowana 
PIANKA HR

Bambino to materac, którego bazą jest wkład za-
wierający sprężyny bonellowe połączone jedno- 
stronnie z wysokiej jakości pianką profilowaną HR 
i poliuretanową. Surowce zostały dobrane w ten 
sposób, aby zapewnić dużą sprężystość podłoża 
oraz prawidłowe podparcie dla kręgosupa Twojego 
dziecka. Użycie dwóch pianek potęguje wrażenie 
lekkości poprzez dopasowanie do kształtu ciała 
śpiącej na niej osoby.

Materac Bonellowy Materac Bonellowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

15 cmBITONTO Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

7-strefowa
wysokoelastyczna pianka HR

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Antyalergiczny
LATEKS

Poliuretanowa 
PIANKA T25

7-strefowa 
PIANKA HR

Lateks 2 cm

Pianka poliuretanowa 6 cm

Pianka poliuretanowa HR 6 cm

Warstwa
lateksu

Jeśli szukasz trwałego materaca z doskonałą 
wentylacją, to polecamy model Bitonto. Jego 
bazę stanowi 7 strefowa pianka wysokoelasty-
czna HR, która posiada właściwości sprężynu-
jące oraz dobrze podpiera sylwetkę osoby na 
niej leżącej. Dodatkowo materac posiada lateks, 
który ma właściwości zdrowotne oraz zapewnia 
doskonałą cyrkulację powietrza.

Pikowany pokrowiec 
Premium 

10 cmBRESSO Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Budowa materacaO materacu

Czy wiesz że ...
Nasze pokrowce posiadają 
wszyty zamek dzięki czemu 
łatwo można je zdjąć i wyprac 
w temperaturze 30°.

Pianka poliuretanowa T25 9 cm 

Bresso to klasyczny model materaca. Składa się  
w 100% z wysokogantunkowej pianki poliureta-
nowej T25. Użyte do jego produkcji surowce spra-
wiają, że nie odkształca się, dzięki czemu jest on 
bardzo wygodny i gwarantuje komfort spania. Posi-
ada zdejmowany pokrowiec, który zapewnia wysoki 
poziom higieny powierzchni spania.

Materac Piankowy Materac Piankowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

11 cmCORATO Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Warstwa
lateksu

7-strefowa
wysokoelastyczna pianka HR

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Antyalergiczny
LATEKS

Poliuretanowa 
PIANKA T25

7-strefowa 
PIANKA HR

2 cm

Profilowana pianka HR 6 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Lateks
Corato to model, którego rdzeniem jest pianka 
wysokoelastyczna HR, która w porównaniu do 
zwykłej pianki, zapewnia lepsze i bardziej czułe do-
pasowanie do sylwetki osoby leżącej. Ponadto mat-
erac ten zawiera lateks, którego głównymi zaletami 
są elastyczność oraz wysoka higiena, co sprawia, iż 
jest polecany osobom wrażliwym na alergeny.

Materac Piankowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

16 cmMaterac Pocketowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Przekładka
tapicerska

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

FAMILY

Sprężyny
pocketowe

Wkład
kokosowy

Ekologiczny
KOKOS

7-strefowe sprężyny
POCKETOWE

Pianka poliuretanowa 2 cm

10 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska
Pocket NanoHARD

Wkład kokosowy
1 cm

Poliuretanowa 
PIANKA T25

Włókno
klimatyzujące

Włókno klimatyzujące

kids

Pikowany pokrowiec 
Premium 

13  cmMaterac Bonellowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Przekładka
tapicerska

Budowa materacaO materacu

IRIS

Sprężyny
bonellowe

2 cm

10 cm

Pianka poliuretanowa

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska
Sprężyny bonellowe

Materac składa się z około 130 
wysokiej jakości sprężyn bonell- 
owych /m2. Charakteryzują się 
one dużą elastycznością, dzięki 
czemu materac nadaje się dla 
osób w szerokim przedziale 
wagowym.

Klasyczny materac Iris zbudowany jest z pojedyn- 
czych sprężyn, ułożonych w uporządkowanym sys-
temie, wykonanych z bardzo trwałego hartowanego 
drutu. Jego główną zaletą jest wytrzymałość i prze- 
wiewność. Doskonały dla nieco starszych dzieci 
oraz młodzieży.

Family Kids to jeden z naszych czołowych modeli 
dziecięcych materacy pocketowych. Jego bazę sta-
nowi formatka ze sprężyn kieszeniowych, wyko-
nanych z podwójnie hartowanego drutu, otoczona 
obustronnie 2 cm warstwą pianki poliuretanowej. 
Dodatkowo ten model został wzbogacony o wars- 
twę kokosu, która podwyższa sztywność materaca 
oraz poprawia cyrkulację powietrza w jego wnętrzu.

Materac Pocketowy Materac Bonellowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium  

11 cmLUIGI Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

7-strefowa
wysokoelastyczna pianka HR

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Poliuretanowa 
PIANKA T25

7-strefowa 
PIANKA HR

Wysokoelastyczna pianka HR 6 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm
Rdzeń materaca LUIGI stanowi wysokoelasty-
czna pianka HR cechująca się dynamicznymi 
właściwościami pod wpływem obciążenia. Jej 
dodatkowym atutem jest doskonała wentylacja 
oraz odporność na rozciąganie. Otoczona jest 
obustronnie pianką poliuretanową T25, która 
sprawia, że materac jest bardziej trwały.

Pikowany pokrowiec 
Premium 

Pianka
termoplastyczna VISCO

Pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

Pianka poliuretanowa 7 cm

10 cmLUGO Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Budowa materacaO materacu
Pianki T25 mają wysoki stopień 
gęstości, odpowiednią twardość 
i sprężystość, dzięki czemu cha- 
rakteryzują się małą podatno- 
ścią na odkształcenia oraz wy- 
sokim komfortem użytkowania.

LUGO to połącznie wysokogatunkowej pianki 
poliuretanowej T25 oraz pianki termoplasty-
cznej VISCO. Taki dobór surowców materaca 
czyni go bardzo bezpiecznym, elastycznym oraz 
wygodnym dla naszego kręgosłupa. Doskonale 
dopasowuje się do sylwetki dziecka, dając mu 
poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Materac Piankowy Materac Piankowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

14 cmMaterac Pocketowy

Pianka 
poliuretanowa T25

O materacu

MILANO

Poliuretanowa 
PIANKA T25

Przekładka
tapicerska

Sprężyny
pocketowe

Włókno
klimatyzujące

Wkład
kokosowy

Budowa materaca

2 cmPianka poliuretanowa

Wkład kokosowy
1 cmWłókno klimatyzujące

10 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Ekologiczny
KOKOS

7-strefowe sprężyny
POCKETOWE

Milano to kolejna propozycja z grupy mate- 
racy pocketowych.  Jego podstawa składa się  
z wysokojakościowych sprężyn kieszeniowych, 
które gwarantują lepsze dopasowanie mate- 
raca do kształtów ciała dziecka. Dodatkowo w tym 
modelu została zastosowana warstwa kokosu po-
chodzącego z naturalnych skorup orzecha kokoso-
wego. Dzięki temu ten model zyskuje doskonałą 
wentylację wewnątrz materaca oraz usztywnienie.

Pikowany pokrowiec 
Premium 

13 cmMaterac Pocketowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Przekładka
tapicerska

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

MAYA

Sprężyny
pocketowe

2 cmPianka poliuretanowa

10 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

7-strefowe sprężyny
POCKETOWE

Poliuretanowa 
PIANKA T25

Model Maya dostosowany jest dla osób lubiących 
średnio-twarde powierzchnie spania. Formatka  
stworzona ze sprężyn pocketowych daje odczucie 
doskonałego dopasowania do naszej sylwetki dzięki 
swojemu podziałowi na 7 stref twardości. Ponadto 
z jednej strony została zastosowana pianka poli-
uretanowa, która dodatkowo wzmacnia strukturę 
materaca.

Materac Pocketowy Materac Pocketowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

15 cmMONZA Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25 7-strefowa

wysokoelastyczna pianka HR

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Poliuretanowa 
PIANKA T25

7-strefowa 
PIANKA HR

Wysokoelastyczna pianka HR 6 cm

Pianka poliuretanowa 6 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Pikowany pokrowiec 
Premium 

6 cm

2 cm

11 cmMILETO Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Budowa materacaO materacu
Pianka termoplastyczna VISCO 
to technologia opracowana 
przez NASA by minimalizować 
schorzenia kręgosłupa. Idealnie 
dopasowuje się do ciała oraz 
ma właściwości przeciwodleży- 
nowe.

Pianka wysokoelastyczna HR

Pianka poliuretanowa

HR

7-strefowa
wysokoelastyczna pianka HR

Pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

Pianka
termoplastyczna VISCO

MILETO został stworzony z myślą o rodzicach, 
dla których komfortowy wypoczynek ich dziec-
ka to priorytet. Połączenie trzech pianek naj- 
wyższej jakości (Hr, Visco oraz T25) niweluje 
punkty nacisku, co daje równomierne podpar-
cie całemu ciału, gwarantując komfortowy sen 
przez całą noc.

Materac Monza został wykonany z wysokoelasty-
cznej pianki HR o podwyższonym standardzie. Jej 
najważniejszą cechą jest długa żywotność, bardzo 
dobra cyrkulacja powietrza oraz dobre dopaso-
wanie do sylwetki osoby leżącej. Dodatkowym atu-  
tem każdego z naszych materacy jest pikowany 
pokrowiec, który łatwo można ściągnąć i wyprać  
w temperaturze 30°.

Materac Piankowy Materac Piankowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

16 cmPADWA Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Naturalna
GRYKA

7-strefowa
profilowana pianka HR

Łuska
gryczana

Poliuretanowa 
PIANKA T25

7-strefowa 
PIANKA HR

Wysokoelastyczna pianka HR 6 cm

Pianka poliuretanowa 6 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Naturalna łuska gryczana 1 cm

Materace Piankowe

Model PADWA jest szczególnie polecany dzie- 
ciom i młodzieży, które oprócz komfortowe-
go wypoczynku, chcą zadbać o swój kręgosłup  
i prawidłową pozycję ciała podczas snu. Oprócz  
7-strefowej pianki wysokoelastycznej HR mate-
rac zawiera warstwę naturalnej gryki posiada-
jącą właściwości lecznicze oraz zapewniającą 
higienę i prawidłową wentylację miejsca, na 
którym śpimy. 

Materac Piankowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

11 cmPIKOLO Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Antyalergiczny
LATEKS

Poliuretanowa 
PIANKA T25

Lateks 2 cm

1 cm

Pianka poliuretanowa 7 cm

Warstwa
lateksu

Wkład kokosowy

Włókno klimatyzujące
Ekologiczny

KOKOS

Wkład
kokosowy

Włókno
klimatyzujące

PIKOLO to model, który łączy w sobie trzy naj-
wyższej klasy surowce: piankę poliuretanową, 
kokos oraz lateks. Umożliwiają one właściwe 
ułożenie ciała podczas snu i odpoczynku Nasze-
go dziecka. Materac jest dwustronny, więc 
możemy dopasować jego twardość w zależności 
od naszych potrzeb. Polecany dla alergików ze 
względu na swój odpowiedni poziom higieny.

Pikowany pokrowiec 
Premium 

6 cm

6 cm

15 cmPARMA Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Budowa materacaO materacu

Pianka poliuretanowa HR

Pianka poliuretanowa

HR

7-strefowa
wysokoelastyczna pianka HR

Co wyróżnia ten model?

Pianka elastyczna
VISCO

Poliuretanowa 
PIANKA T25

7-strefowa 
PIANKA HR

Pianka termoplastyczna VISCO 2 cm

Pianka
termoplastyczna VISCO

Materac PARMA wyróżnia zastosowana w nim 
wysokoelastyczna pianka HR. Cechuje ją duża elas-
tyczność oraz doskonała przepuszczalność powie- 
trza. Uzyskuje swój pierwotny kształt po zdjęciu  
z niej obciążenia. Materac posiada również piankę 
termoplastyczną VISCO oraz poliuretanową, które 
dodatkowo podnoszą komfort użytkowania tego 
modelu.

Materac Piankowy Materac Piankowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium

17 cmROVIGO Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

7 strefowa pianka 
termoplastyczna VISCO

7-strefowa
wysokoelastyczna pianka HR

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Pianka elastyczna
VISCO

Poliuretanowa 
PIANKA T25

7-strefowa 
PIANKA HR

2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Profilowana pianka HR 6 cm

Pianka poliuretanowa 6 cm

Profilowana pianka termoplastyczna VISCO
Materac Rovigo powstał z połączenia pianki termo-
plastycznej z pamięcią kształtu, sprężystej pianki 
wysokoelastycznej HR oraz pianki poliuretanowej  
o podwyższonej wytrzymałości. Dzięki takiemu zes- 
tawieniu materac cechuje wyjątkowa odporność 
na odkształcenia oraz doskonałe dopasowanie do  
sylwetki użytkownika.

Pikowany pokrowiec 
Premium 

16  cmMaterac Bonellowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Przekładka
tapicerska

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

SIENA

Sprężyny
bonellowe

Ekologiczny
KOKOS

Trwałe sprężyny
BONELLOWE

Poliuretanowa 
PIANKA T25

Pianka poliuretanowa 2 cm

10 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Sprężyny bonellowe

Wkład kokosowy
1 cm

Włókno klimatyzujące

Wkład
kokosowy

Włókno
klimatyzujące

Budowa materaca Siena opiera się na wkładzie  
z wytrzymałych sprężyn bonellowych. Dodatko- 
wo został wyposażony z jednej strony we wkład 
kokosowy, który doskonale chroni przed rozwojem 
roztoczy i mikroorganizmów oraz zapobiega od- 
kształceniom materaca.

Materac Piankowy Materac Bonellowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

Wkład kokosowy

11 cmSORRENTO Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Wkład
kokosowy

Wełna owcza

Wełna 
owcza

7-strefowa
profilowana pianka HR

Profilowana pianka HR 2 cm

1 cm

Pianka poliuretanowa 7 cm

Ekologiczny
KOKOS

Profilowana 
PIANKA HR

Poliuretanowa 
PIANKA T25

Bazę modelu Sorrento stanowi pianka wysokiego 
gatunku T25. Z jednej strony dodano warstwę koko-
su, która usztywnia materac oraz chroni go przed 
wnikaniem drobnoustrojów i roztoczy. Druga stro-
na została wyposażona w profilowaną piankę HR, 
która idealnie dopasowuje się do ciała sprawiając 
wrażenie niezwykłej lekkości.

Materac Piankowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

16 cmMaterac Pocketowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Przekładka
tapicerska

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

TORINO

Sprężyny
pocketowe

Wkład
kokosowy

Ekologiczny
KOKOS

7-strefowe sprężyny
POCKETOWE

Wełna owcza

Pianka poliuretanowa 2 cm

10 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska
Pocket NanoHARD

Wkład kokosowy
1 cm

Wełna
owcza

Poliuretanowa 
PIANKA T25

Poprzez połączenie sprężyn pocketowych, dwóch 
warstw pianki poliuretanowej oraz warstwy koko-
su materac Torino charakteryzuje wytrzymałość  
i trwałość przez długie lata. Kokos nadaje sztywnoś-
ci i poprawia cyrkulację powietrza. Tworzy również 
naturalną barierę, chroniąc materac przed drob-
noustrojami, grzybami i pleśnią. Pocket użyty jako 
podstawa materaca posiada 7 stref twardości, co 
gwarantuje doskonałe dopasowanie do sylwetki.

Pikowany pokrowiec 
Premium  

1 cm

6 cm

6 cm

14 cmTERAMO Materac Piankowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Budowa materacaO materacu

Ekologiczny
KOKOS

Pianka poliuretanowa HR

Wkład kokosowy

Włókno klimatyzujące

Pianka poliuretanowa

HR

7-strefowa
wysokoelastyczna pianka HR

Wkład
kokosowy

Co wyróżnia ten model?

Poliuretanowa 
PIANKA T25

7-strefowa 
PIANKA HR

Teramo to materac o podwyższonym standardzie. 
7-strefowa pianka HR posiada trwałość nawet  
o 40% wyższą od tradycyjnej pianki poliuretanowej 
o tej samej gęstości, dodatkowo odzyskuje ona 
swój pierwotny kształt dwa razy szybciej. Wkład 
kokosowy chroni przed rozwojem roztoczy i mikro-
organizmów, jest sprężysty i elastyczny. Dodatkowo 
antyalergiczny pokrowiec chroni przed wnikaniem 
bakterii, grzybów, pleśni i roztoczy.

Materac Piankowy Materac Pocketowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium 

Przekładka
tapicerska

Pianka poliuretanowa 2 cm

10 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

15 cmMaterac Pocketowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

Pianka T25

Sprężyny
pocketowe

7-strefowe sprężyny
POCKETOWE

TREVISO

Treviso jest klasycznym modelem należącym do 
grupy materacy pocketowych. Dzięki zastoso-
wanej w nim formatce z podwójnie hartowanych 
sprężyn kieszeniowych, mamy pewność, że kupu-
jemy wysokiej jakości materac, który posłuży nam 
przez wiele lat. Podział powierzchni spania na  
7 stref twardości sprawi, że każda część ciała dziec-
ka będzie dobrze podparta podczas wypoczynku.

Pikowany pokrowiec 
Premium 

10 cmMaterac Lateksowy

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

TORO kids

Antyalergiczny
LATEKS

Lateks 8 cm

Warstwa
3-strefowego lateksu

Wkład
kokosowy

Wełna
owcza

Wkład kokosowy
1 cm

Wełna owcza

Materac Toro Kids zbudowany jest z pianki latek-
sowej najwyższego gatunku. Jest to surowiec 
niezwykle trwały, szlachetny oraz ekologiczny. 
Posiada porowatą strukturę, co gwarantuje ideal-
ną cyrkulację powietrza wewnątrz materaca. Do-
datkowo został jednostronnie usztywniony matą 
kokosową dla dzieci lubiących twardsze powierz- 
chnie.

Materac Pocketowy Materac Lateksowy
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Pikowany pokrowiec 
Premium  

20 cmMaterac Pocketowy

Pianka 
poliuretanowa T25

Przekładka
tapicerska

Budowa materaca Co wyróżnia ten model?O materacu

VASTO

Sprężyny
pocketoweWkład

kokosowy

Ekologiczny
KOKOS

7-strefowe sprężyny
POCKETOWE

Wełna
owcza

7-strefowa
profilowana pianka HR

Profilowana
PIANKA HR

2 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

12 cm

Pianka poliuretanowa 2 cm

Wkład kokosowy
1 cm

Wełna owcza

Przekładka tapicerska

Przekładka tapicerska

Pocket NanoHARD

Profilowana pianka HRJeśli zależy Ci na materacu, który posłuży przez 
wiele lat to model Vasto będzie doskonałym wy-
borem. Jest dwustronny i posiada dwie twardości. 
Jeśli Twoje dziecko preferuje twardsze powierz- 
chnie, wtedy idealnie sprawdzi się strona z warstwą 
kokosową. Wkład z pianki profilowanej HR nato-  
miast, doskonale dopasuje się do sylwetki leżącej 
na niej osoby sprawiając przy tym wrażenie przy-
jemnej lekkości.

Pikowany pokrowiec 
Premium 

9 cmMaterac Lateksowy

Budowa materacaO materacu

UDINE

Warstwa
3-strefowego lateksu

Lateks 8 cm

kids

Lateks poprawia komfort spania, 
optymalnie dostosowuje się do 
kształtu ciała oraz zapewnia 
odpowiednią cyrkulację 
powietrza dzięki specjalnym 
kanalikom. 

Model Udine kids w całości został wykonany  
z lateksu o trzech strefach twardości. Lateks po- 
siada specjalne kanaliki transportujące powietrze  
z wnętrza materaca, zapewniając w ten sposób 
stałe oddychanie i wentylację, co minimalizuje ry- 
zyko rozwoju pleśni i grzybów wewnątrz materaca. 

Materac Lateksowy Materac Pocketowy
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Budowa: Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Rozmiar : 40x60 cm

Pianka poliuretanowa

BABY

DIANA

DALIA

AURORA

Poduszka piankowa

PODUSZKI

Zapewnia komfortowe i bezpieczne podparcie dla dziecka.
Zapobiega ulewaniu pokarmu podczas snu.
Zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i zmiejsza pocenie.
Posiada zdejmowany pokrowiec (zapinany na zamek błyskawiczny), który można prać.

Budowa: Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Rozmiar : 60x40x13 cm

Perforowana pianka termoplastyczna VISCO

Poduszka termoplastyczna

Zbudowana z perforowanej pianki VISCO nasączonej olejkami z jagód Goji.
Zapewnia idealne podparcie głowy i karku.
Reaguje na nacisk i temperaturę ciała.
Zawiera specjalne kanaliki transportujące powietrze. 

Budowa: Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Rozmiar : 60x40x13 cm

Perforowana pianka termoplastyczna VISCO

Poduszka termoplastyczna

Zbudowana z perforowanej pianki VISCO nasączonej wyciągiem z aloesu. 
Zapobiega napięciu mięśni, bólom głowy i karku.
Reaguje na nacisk i temperaturę ciała.
Zawiera specjalne kanaliki transportujące powietrze 

Budowa: Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Rozmiar : 60x40x13 cm

Perforowana pianka Watergel®

Poduszka piankowa

Zbudowana z perforowanej pianki Watergel® o dużej gęstości a niskiej twardości.
Daje innowacyjny „efekt wody" - komfort leżenia porównywalny do łóżek wodnych.
Posiada wysoki stopień odprowadzania wilgoci z poduszki.
 Dzięki nowoczesnej technologii jest niezwykle miła i delikatna w dotyku.

BRESSO
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FIORE FIORE Alta PERFECT

FLORA Flora Light FLORA
profilowana

POPPI ITALIA

Budowa Budowa Budowa

Budowa Budowa Budowa

Budowa Budowa Budowa

Lateks

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Rozmiar : 62x42cm  |  Wysokość: 10x8x12cm Rozmiar : 67x42cm  |  Wysokość: 10x8x12cm Rozmiar : 62x42cm  |  Wysokość: 10x8x12cm

Rozmiar : 50x60x8 cm Rozmiar : 50x60x12 cm Rozmiar : 45x75x12cm

Rozmiar : 50x33x11 cm Rozmiar : 50x33x11 cm Rozmiar : 50x33x11 cm

Lateks

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Lateks

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka termoplastyczna VISCO

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka termoplastyczna VISCO

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka termoplastyczna VISCO

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka termoplastyczna VISCO

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

Pianka poliuretanowa

Pikowany pokrowiec Premium Jersey 3D 

COMODO

AloeVera Bones 3D to materiał dodatkowo na- 
sączony ekstraktem z aloesu. Dzięki temu jest 
delikatny dla skóry, zapewniając przy tym ochronę 
przed rozwojem roztoczy. Posiada również 
właściwości antybakteryjne. 

ALOEVERA BONES 3D

Pokrowiec pikowany Health AloeVera ma właś- 
ciwości antyalergiczne oraz antybakteryjne. Wyko- 
nany jest wysokogatunkowego włókna. Dodatkowo 
nasączony jest ekstraktem z liści aloesu, które 
wspomagają krążenie krwi i są delikatne dla skóry. 
Chroni przed rozwojem roztoczy. A dzięki swoim 
właściwościom termicznym, przepuszcza dosko- 
nale powietrze. 

HEALTH ALOEVERA

Pokrowiec pikowany SilverCare ma wplecioną nić 
srebra, co podnosi jego walory estetyczne.  Ponad-
to wykazuje większą absorbcję wilgoci oraz posiada 
właściwości antystatyczne (rozładowuje ładunki 
elektrostatyczne). Jony srebra mają również dzia- 
łanie antybakteryjne - zabijają roztocza.

SILVER CARE

Pokrowiec Cashmere Prestige uszyty z najlepsze-
go gatunku wełny,  pozyskanej z kóz kaszmirskich. 
Cechuje go duża trwałość i lekkość, jest materiałem 
bardzo elastycznym i delikatnym w dotyku. Ma 
duże właściwości utrzymywania ciepła, dzięki 
czemu zapewnia wysoki komfort snu.

CASHMERE PRESTIGE

Pokrowiec Bamboo posiada wiele atutów dzięki 
wplecionym włóknom bambusa. Nadają one tka- 
ninie właściwości antybakteryjne oraz termoregula-
cyjne - reagują na temperaturę ciała. Jest bardzo 
trwały i delikatny w dotyku. Pokrowiec wyposażono 
w zamek błyskawiczny, dzięki czemu możemy go 
łatwo ściągnąć i wyprać w pralce.

BAMBOO

Materiał pokrowca Eucalyptus Tencel zapewnia 
świetną wentylację, ma właściwości chłodzące, ab- 
sorbuje wilgoć dzięki mikrokanalikom. Posiada wła- 
ściwości antybakteryjne, oraz pozwala na bardzo 
dobrą cyrkulację powietrza. Pokrowiec wyposa- 
żony jest w zamek błyskawiczny, dzięki czemu 
możemy go łatwo ściągnąć i wyprać.

POKROWCE 

EUCALYPTUS TENCEL

W standardzie do każdego materaca dołączamy pokrowiec pikowany Premium Jersey 3D. Został on 
wykonany z najwyższej jakości materiałów hipoalergicznych pierwszego gatunku, dzięki czemu pomoże Ci 
wydłużyć żywotność Twojego materaca, zapewniając wyjątkową miękkość, świeżość oraz niezwykły komfort 
i satysfakcję z jego użytkowania.  
 
Właściwości: 
100% poliester, antyalergiczny, przewiewny, delikatny w dotyku, odporny na zabrudzenia, odporny na 
rozciągnięcia, zapewnia dobrą wentylację, do prania w 30 °C.
 
Poniżej prezentujemy pozostałe nasze pokrowce z dodatkowymi właściwościami.
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UPHOLSTERED BEDS 



The wavy texture of the material gives the bed it’s
specific character. The headboard and the front panel
of the bed will create pleasant and warm atmosphere
in every bedroom. Frame made with perfection
guarantees convenience and comfort for many years.

Upholstered bed
WISCONSIN mattress: 90x200, 120x200, 

140x200, 160x200,
180x200

56 cm

86,5 cm

212 cm

173 cm

30 cm

www.fdm.pl



Upholstered bed
FLORIDAmattress: 90x200, 120x200, 

140x200, 160x200,
180x200

86,5 cm

30 cm

The beautiful bed frame gives Florida its original
character. The headboard with stripes encourages
you to rest and relax. The bed looks great
in all available colors and materials.

212 cm

www.fdm.pl



Upholstered bed
PASSION mattress: 90x200, 120x200, 

140x200, 160x200,
180x200

110 cm

30 cm56 cm

The solidly made headboard and front panel have
been quilted using elegant crystals that sparkle
in the light. The bed will certainly brighten
any bedroom and will be a crown jewel in the
comfort of our home.

CRYSTALS

212 cm

www.fdm.pl



86,5 cm

30 cm

Upholstered bed
CAROmattress: 90x200, 120x200, 

140x200, 160x200,
180x200

www.fdm.pl

212 cm



CRYSTALS BUTTONS

Upholstered bed
MIRAGE mattress: 90x200, 120x200, 

140x200, 160x200,
180x200

The Mirage model combines chic and elegance
with a simple, classic design. The headboard is
available in quilting with buttons or elegant crystals
to choose from.

56 cm

30 cm

30 cm

212 cm

www.fdm.pl



Upholstered bed
FUSIONmattress: 90x200, 120x200, 

140x200, 160x200,
180x200

The rounded headboard and front upholstery have
stripes in the middle giving the bed a unique look,
while presenting very dignified. Modern design
and careful workmanship make it hard to pass the
bed indifferently. Available in many colors.

86,5 cm

30 cm

MANY VARIANTS

212 cm

www.fdm.pl



Upholstered bed
GEORGIA mattress: 90x200, 120x200, 

140x200, 160x200,
180x200

86,5 cm

30 cm

Radial stitching on the headboard and and
unadorned bed frame bring a harmonious
atmosphere that spreads throughout the bedroom.
It is an ideal solution for those who like simple,
subtle furniture.

212 cm

www.fdm.pl



Upholstered bed
VIRGINIAmattress: 90x200, 120x200, 

140x200, 160x200,
180x200

86,5 cm

30 cm

212 cm

www.fdm.pl



Upholstered bed
SPRING BOX mattress: 140x200, 160x200,

180x200

16 cm

110 cm

30 cm

5 cm

Perfectly selected elements that create an elegant
form that will ensure the highest comfort of rest.

212 cm

www.fdm.pl

COMING SOON!



The Spring box continental bed consists of an upholstered base
and mattresses on spring lifts. A perfect solution for matrimonial
bedrooms as well as guesthouses and hotels.

www.fdm.pl

COMING SOON!



Upholstered bed
RINO mattress: 90x200, 120x200, 

140x200, 160x200,
180x200

86,5 cm

30 cm

A classic form in a modern setting. The bed frame fits
perfectly into any type of bedroom. The headboard
is available smooth or quilted with buttons. Regardless
of the choice of upholstery, the bed looks great both
in bright and subdued colors, as well as in quilted
and smooth eco-leather.

212 cm

www.fdm.pl



Upholstered bed
FRESIAmattress: 90x200, 120x200, 

140x200, 160x200,
180x200

86,5 cm

30 cm

The bed is distinguished by soft tiles on the
headboard, sides and front of the bed. The 
elegantform significantly affects the attractiveness 
of the entire bed. It looks great in various colors,
both light and darker.

212 cm

www.fdm.pl



Upholstered bed
CHICAGO

Vintage-inspired bed is the quintessence of class
and style. Focusing on exemplary workmanship,
first grade materials were used in the Chicago bed.
A solid, slightly rounded headrest and the front
of the bed will proudly present itself in a stately
bedroom.

mattress: 90x200, 120x200, 
140x200, 160x200,
180x200

98 cm

38 cm

212 cm

www.fdm.pl



Headrest panels are a great alternative to the bed
headboard. Precisely made of the highest quality
materials. The selection of the number of panels
depends only on our needs, and the variety
of dimensions ensures a proper fit.

size: 60x30, 70x30, 
50x40

Additional element
PANELS

40 cm

www.fdm.pl



- made of 28 wide spring strips 38 mm wide
- double rubber grips made of plastic resistant to cracking and deformation
- the spacing between the slats is about 3 cm
-stable frame construction
- frame screwed together
-additional adjustment in the lumbar part
- self assembly
- aesthetic finish
- maximum load up to 120 kg

- made of 30 wide spring birch slats 38 mm wide
- the spacing between the slats is about 3 cm
- stable frame construction - frame bolted together
- headboard and tilt adjustment of the legs
- additional adjustment in the lumbar region
- self assembly
- aesthetic finish
- maximum load up to 120 kg per page

Element to choose
FRAMES

Available sizes:
200x200, 180x200, 160x200, 140x200, 120x200, 100x200, 90x200, 80x200

- the frame has a lifting mechanism
- springs have birch spring flex strips that work under the pressure of our body
- slats are placed in plastic pockets
- solid wooden construction

WOOD

- frame supported on 4 corners
- the frame has a lifting mechanism - two gas cylinders
- it has birch spring strips that work under the pressure of our body, each strip is placed in a plastic
pocket, thanks to which the bed does not creak
- has mattress support frames
- solid construction made of steel

METAL

DOUBLE FLEX

RELAXATION

www.fdm.pl



www.FDM.pl

HEALTHY DREAM
only with FDM mattress

 
POLISH
PRODUCT 

As a Polish manufacturer, Fabryka Dobrych Materacy offers only the highest quality solutions
that are unmatched in terms of comfort and resistance to damage. Our mattresses are based on
many years of experience and the use of modern technologies. To meet the expectations of our
customers, we use innovative production methods that help you enjoy a healthy and restful
sleep. The team of our specialists constantly strives to ensure that the FDM offer is diversified
and enriched with new models. Our priority is to provide you with the highest quality solutions,
while maintaining price attractiveness.

FDM Katarzyna Pańcikiewicz
ul. Dębowa 41,

Chojęcin-Parcele, 63-640 Bralin
tel. +800 927 442



white PIK black PIK gray PIK graphite PIK

Cayenne / Pik

white black gray

Selected materials were created to improve
the comfort of everyday use of sleeping
beds. Modern upholstery transforms every
bed into a dream place to sleep.

Cayenne is a durable eco-leather material
with high abrasion resistance. It is easy to
clean, waterproof and pleasant to the touch.

Trinity material is a plush fabric perfect for
upholstery of bedroom beds. It is soft and
delicate to the touch, and at the same time
resistant to pilling.

Velvet and slightly fluffy Paris fabric,
available in a wide range of colors, which
grind with a subtle glow, will satisfy the
most demanding aesthetes.

brown black green bootle green

mint turquoise gray graphite

Trinity

white powder pink purple creamy

Paris

crema light gray steel mouse

pink violet wine purple light blue dark blue deep blue mostaza

salmon red rose lima petrol

Available materials and
COLORS

Bed size Backrests and fronts Weight Sides

Beds with wooden frame

Weight Frame Weight Weight of three packages

90 89 x 10 x 109 20,5 32 x 16 x 208 18,5 8 x 18 x 201 11 50 kg
120 89 x 10 x 139 26,5 32 x 16 x 208 18,5 14 x 18 x 201 15 60 kg
140 89 x 10 x 159 30,5 32 x 16 x 208 18,5 14 x 18 x 201 16,5 65,5 kg
160 89 x 10 x 179 34 32 x 16 x 208 18,5 14 x 18 x 201 18 70,5 kg
180 89 x 10 x 197 38 32 x 16 x 208 18,5 14 x 19 x 201 20 76,5 kg

Bed size Backrests and fronts Weight Sides

Beds with metal frames

Weight Frame Weight Weight of three packages

90 89 x 10 x 109 20,5 32 x 16 x 208 18,5 12 x 21 x 198 22,5 61,5 kg
120 89 x 10 x 139 26,5 32 x 16 x 208 18,5 12 x 21 x 198 28,5 73,5 kg
140 89 x 10 x 159 30,5 32 x 16 x 208 18,5 13 x 21 x 198 30,5 79,5 kg
160 89 x 10 x 179 34 32 x 16 x 208 18,5 13 x 21 x 198 32 84,5 kg
180 89 x 10 x 197 38 32 x 16 x 208 18,5 13 x 21 x 198 33,5 90 kg


