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PRODUKTÓW
Łóżka dziecięce,
młodzieżowe,
zestawy mebli
i materace
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Nowoczesne łóżka piętrowe, 
przeznaczone do różnego typu 
pomieszczeń, łączące design z 
funkcjonalnością. Zabezpiecze-
nia w formie zaokrąglonych ba-
rierek oraz łagodne krawędzie 
mebli gwarantują bezpieceń-
stwo Twojego dziecka podczas 
użytkowania. Do każdego łóżka 
dołączamy wysokiej jakości ma-
terace tak dopasowane, aby 
Twoim pociechom spało się 
wygodnie i komfortowo. Łóżka 
przystosowane są do rozłożenia 
na dwa niezależne modele.

Komfort, funkcjonalność 
i trwałość przez długie lata...







































Nowoczesne łóżka parterowe, wy-
konane w całości z płyty meblo-
wej, łączą design z funkcjonalno-
ścią. Oryginalne wzornictwo oraz 
żywa kolorystyka sprawiają, że łóż-
ka są idealnym miejscem nie tylko 
do spania, ale również do zabawy. 
Zaokrąglone krawędzie łóżka, a 
także barierka ochronna montowa-
na po dowolnej stronie sprawiają, 
że możemy być spokojni o bez-
pieczny sen naszych pociech.

Postaw na komfort i nowoczesność!













































































































Bogata oferta materacy pian-
kowych, lateksowych, koko-
sowych, banellowych i poc-
ketowych, zaprojektowanych 
z myślą o komforcie i prawi-
dłowym podparciu dla ciała 
zapewni odpowiedni sen dla 
każdego użytkownika. Do ich 
produkcji wykorzystujemy tyl-
ko najwyższej jakości surowce. 
Różnorodne warstwy w ma-
teracach oraz różne stopnie 
twardości pozwolą na dopaso-
wanie materaca do oczekiwań 
użytkownika.

Gwarancja komfortowego snu!

materace
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PIANKA POLIURETANOWA
o podwyższonej wytrzymałości

PROFILOWANA PIANKA 7 STREFOWA
o zwiększonej sztywności i odporności, nadająca sprężystość
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SPRĘŻYNY BONELLOWE
wysokiej jakości, charakteryzują się bardzo dobrą elastycznością, dzięki czemu 
materac nadaje się dla osób w dużym przedziale wagowym. W sumie ok. 130 
sprężyn/m2

SPRĘŻYNY BONELLOWE
wysokiej jakości, charakteryzują się bardzo dobrą elastycznością, dzięki czemu 
materac nadaje się dla osób w dużym przedziale wagowym. W sumie ok. 130 
sprężyn/m2

LATEKS
poprawia komfort snu, optymalnie dostosowuje się do kształtu ciała oraz zapewnia 
odpowiednią cyrkulację powietrza dzięki specjalnym kanalikom

WKŁAD KOKOSOWY
posiadający właściwości antygrzybicze oraz antyalergiczne, podnosi komfort snu, 
zapewniając odpowiednią wentylację oraz zwiększa wytrzymałość materaca

FILC
zwiększający wytrzymałość materaca, oddziela wkład sprężynowy od piankowego
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Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non fe-
lis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie 
a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus 
fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapi-
bus,it eu, tempor diam pede cursus vitae, ultricies eu, faucibus quis, porttitor eros cursus lectus, 
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bus,it eu, tempor diam pede cursus vitae, ultricies eu, faucibus quis, porttitor eros cursus lectus, 

materace

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non fe-
lis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie 
a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus 
fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapi-
bus,it eu, tempor diam pede cursus vitae, ultricies eu, faucibus quis, porttitor eros cursus lectus, 

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i nowoczesne technologie, a także znając 
oczekiwania Klientów, wychodzimy naprzeciw potrzebom tych wszystkich, którzy pragną 
cieszyć się zdrowym i spokojnym snem. Jako producent materacy i sprzedawca najlep-
szych rozwiązań, Fabryka Dobrych Materacy oferuje tylko najwyższej jakości rozwiązania, 
które nie mają sobie równych pod względem komfortu oraz odporności na uszkodzenia.

SPRĘŻYNY BONELLOWE
wysokiej jakości, charakteryzują się bardzo dobrą elastycznością, dzięki czemu 
materac nadaje się dla osób w dużym przedziale wagowym. W sumie ok. 130 
sprężyn/m2
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PIANKA POLIURETANOWA
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SPRĘŻYNY BONELLOWE
wysokiej jakości, charakteryzują się bardzo dobrą elastycznością, dzięki czemu 
materac nadaje się dla osób w dużym przedziale wagowym. W sumie ok. 130 
sprężyn/m2

GRYKA
posiada właściwości ortopedyczne, zapobiega powstawaniu wad kręgosłupa

GRYKA
posiada właściwości ortopedyczne, zapobiega powstawaniu wad kręgosłupa

9-STREFOWE SPRĘŻYNY KIESZENIOWE NanoHARD
każda w osobnej otulinie z wyjątkowo elastycznego materiału, w sumie ponad 289 
sprężyn/m2 wykonanych w technologii NanoHARD

GRYKA
posiada właściwości ortopedyczne, zapobiega powstawaniu wad kręgosłupa

WKŁAD KOKOSOWY
posiadający właściwości antygrzybicze oraz antyalergiczne, podnosi komfort snu, 
zapewniając odpowiednią wentylację oraz zwiększa wytrzymałość materaca

WŁÓKNO KLIMATYZUJĄCE
zastosowana z jednej strony materaca - ociepla, wchłania a następnie oddaje pot
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Nasz wykwalifikowany zespół dąży do tego, aby oferta FDM była jeszcze bardziej rozbudo-
wana i atrakcyjna dla Klientów, dlatego też wciąż urozmaicamy asortyment i wzbogacamy 
go o nowe modele. Materace do spania powstają w oparciu o nowe technologie, nad któ-
rymi pracujemy i które regularnie wdrażamy. Naszym podstawowym celem jest dostarczanie 
Państwu najwyższej jakości rozwiązań, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnych cen.
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